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Svarbiausios projekto žinutės

Socialinis ir emocinis ugdymas prisideda prie geresnių moki-
nių mokymosi pasiekimų. 
Trumpalaikis sistemingo socialinio ir emocinio ugdymo ekspe-
rimentas penkių Europos šalių mokyklose atskleidė teigiamas 
tendencijas mokinių elgesio, mokymosi ir mokytojų profesinio 
tobulėjimo srityse.

Tačiau, siekiant užtikrinti teigiamų ugdymosi rezultatų tvaru-
mą, mokyklose turėtų būti puoselėjama socialinį ir emocinį ugdymą palaikanti 
kultūra. 
Tokios kultūros kūrimas yra ilga mokymosi kelionė, kuriai būtinas pasiruošimas, ryžtas 
ir visos mokyklos bendruomenės susitelkimas veikti. 

SEU palankios kultūros vertybės turėtų transformuotis į 
konkrečius ugdymo uždavinius, kurie būtų įgyvendinami 
kas dieną mokant, mokantis ir vertinant.
Siekiant tvarių mokymosi pasiekimų, yra būtina mokyklos vizi-
jos, tikslų, ugdymo uždavinių, mokymosi ir vertinimo metodų 
dermė.
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„Mokymasis būti: socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo prakti-
kos bei metodikų plėtojimas švietimo sistemose“ – eksperimentinis projektas, suvie-
nijęs švietimo institucijas bei Lietuvos, Latvijos, Slovėnijos, Italijos, Ispanijos, Portuga-
lijos ir Suomijos mokytojus ir mokslininkus siekiant bendro tikslo – stiprinti socialinį ir 
emocinį ugdymą (SEU) Europos mokyklose. 
Iniciatyva „Mokymasis būti“ gimė tikint, kad mokymosi pasiekimų vertinimas mo- 
kyklose neturėtų apsiriboti vien tik atsiskaitymu ir žinių testavimu. Reiktų labiau 
vadovautis  ugdomojo vertinimo (angl. Assessment for learning) principais ir padėti 
mokiniams ugdytis gyvenime būtinus socialinius, emocinius, pažintinius ir metapa-
žintinius gebėjimus. Daugelio tyrimų duomenys atskleidžia, kad SEU teigiamai veikia 
mokinių elgesį, mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius, mokyklos aplinką ir padeda 
gerinti mokymosi pasiekimus (Taylor, Oberle, Durlak & Weissberg, 2017; Sklad, Dieks-
tra, De Ritter & Ben, 2012). Ilgalaikį teigiamą SEU poveikį taip pat patvirtina aukštes-
ni pagarbos ir pasitikėjimo rodikliai visuomenėse (OECD, 2015; Payton, Weissberg, 
Durlak, Dymnicki, & Pachan, 2008; Weare & Nind, 2011).
Viena vertus, daugumoje Europos šalių socialinių ir emocinių kompetencijų svarba 
švietimo srityje jau seniai pripažįstama. Jau daugiau nei dešimtmetį daugelis šalių 
įgyvendina kompetencijomis grįstas mokyklų programas (ugdymo turinį), paremtas 
XXI a. kompetencijų modeliais (pvz., ES Bendrieji mokymosi visą gyvenimą gebėjimai 
ir kiti bendrųjų (transversal) kompetencijų modeliai). Kita vertus, mokykloms dažnai 
trūksta profesionalios pagalbos ir praktinių priemonių kasdieniam mokinių kompe-
tencijų ugdymui ir vertinimui klasės ir mokyklos veiklose. 
Reaguodama į šiuos švietimo iššūkius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija drauge su partneriais – Lietuvos vaikų ir jaunimo centru bei Socialinio ir 
emocinio ugdymo institutu pasiūlė projekto idėją ir pakvietė prie jos jungtis tarptau-
tinius partnerius. Netrukus prie iniciatyvos prisijungė Latvijos ir Slovėnijos švietimo 
ministerijos bei jų įgaliotos įstaigos. Taip pat partneryste susidomėjo akademiniai 
partneriai, švietimo ir psichologijos sričių tyrėjų komandos iš Italijos, Ispanijos, Portu-
galijos ir Suomijos aukštųjų mokyklų. 2016-ųjų pabaigoje Europos Komisijos švietimo, 
audiovizualikos ir kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) atrinko projekto paraišką 
finansavimui ir skyrė 1576810 eurų paramą projekto veiklų įgyvendinimui pagal Euro-
pos Sąjungos programos „Erasmus+“ trečiąjį pagrindinį veiksmą: Europos politikos 
eksperimentai. Projektą koordinavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Projektas truko 
trejus metus, nuo 2017 m. vasario iki 2020 m. sausio mėnesio. Per šį laikotarpį buvo 
įgyvendintos šios svarbiausios veiklos:

● Parengtas metodinis rinkinys, skirtas stiprinti socialinių ir emocinių kompe-
tencijų ugdymą ir vertinimą mokykloje. Tai pirmas tokio pobūdžio nemokamas 
socialinio ir emocinio ugdymo metodinis leidinys lietuvių kalba. 
● 2018–2019 mokslo metais įgyvendintas 6 mėnesių trukmės eksperimentinis 
tyrimas penkių projekto šalių mokyklose. Tyrimo intervencijos metu projekto 
komanda nuolat lankėsi eksperimentinės grupės mokyklose, organizavo moky-
mus ir konsultavo mokyklų darbuotojus bei bendruomenes apie nuoseklų SEU 
įgyvendinimą. Iš viso šiame tyrime dalyvavo 200 mokyklų.
● Tyrimo modelį sudarė PRE- ir POST- apklausos, vykusios prieš ir po interven-
cijos mokyklose, kurių metu buvo tiriamos mokytojų ir mokinių (8–11 m. ir 
12–15 m. amžiaus) socialiniai ir emociniai įgūdžiai, nuostatos, santykiai mo-
kykloje ir kiti SEU rodikliai. Apklausos vyko 2018 m. rugsėjo–spalio ir 2019 m. 

Apie projektą
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Projektas orientuotas į penkias socialinių ir emocinių kompetencijų sritis (CASEL, 
2018) ir siūlo metodines priemones, padėsiančias nuosekliai ugdyti ir vertinti šiuos 
gebėjimus mokyklose.

Socialinės ir emocinės kompetencijos 

gegužės–birželio mėnesiais.
● Parengtos rekomendacijos mokyklų mokymo, mokymosi ir vertinimo prakti-
koms stiprinti socialinio ir emocinio ugdymo srityje. Rekomendacijos pareng-
tos vadovaujantis projekte atliktų tyrimų rezultatais ir projekto veiklų dalyvių 
patirtimi. 
● Metodinis rinkinys ir kitos vykdant projektą parengtos ugdymo priemonės yra 
viešai skelbiamos projekto tinklalapyje: www.learningtobe.net 

Šioje ataskaitoje detaliau pristatome pagrindinius projekto rezultatus ir pateikiame 
rekomendacijas socialinio ir emocinio ugdymo praktikai mokyklose tobulinti, siekiant 
paskatinti sveiką vaikų socialinę ir emocinę raidą bei geresnius ugdymosi pasiekimus 
švietimo sistemose. 

1 pav. Socialinės ir 
emocinės kompetenci-
jos (CASEL, 2018).
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Plėsti supratimą, kad SEU yra svarbus asmens sėkmei ir gero-
vei
Nuoseklus vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas mo-
kykloje yra visapusiškai naudingas asmenims ir visuomenei. 
Tyrimų duomenys atskleidžia, kad nuosekliai įgyvendinamas SEU 
reikšmingai prisideda prie geresnės vaikų psichinės sveikatos, 
geresnių mokymosi pasiekimų, visuomenės gerovės ir pažangos 
(Taylor, Oberle, Durlak, & Weissberg, 2017; Sklad, Diekstra, De 
Ritter, & Ben, 2012; Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004; 
OECD, 2015; Belfield et al., 2015). 

Siekti, kad SEU taptų labiau matomas
Siekiant, kad SEU taptų labiau atpažįstamas ir suprantamas mo-
kiniams, mokytojams bei visai mokyklai, formuluoti konkretūs 
socialinio ir emocinio ugdymo uždaviniai, jie integruoti į kasdie-
nes ugdymo veiklas klasėje, pasitelkiant atitinkamus mokymo(si) 
metodus, sudarant galimybes mokiniams išgyventi įvairialypes ir 
prasmingas mokymosi patirtis, nuolat stebėta ir vertinta moky-
mosi pažanga bei pasiekimai.   

Skatinti mokymosi pažangą ir pasiekimus vertinti ne tik pažy-
miais 
Vertinimas mokantis yra būtinas, tačiau vien žinių patikrinimai 
menkai padeda mokiniams tobulinti socialinius ir emocinius įgū-
džius. Kita vertus, formuojamojo vertinimo strategijos, akcen-
tuojančios būtinybę skirti laiko mokinio įsivertinimui, tobulėti 
skatinantį grįžtamąjį ryšį, mokinių tarpusavio pagalbą mokantis 
ir mokymosi įrodymų iškėlimą, nukreiptą į tolesnį mokymąsi, – 
yra vertingos mokinių tobulėjimui (Wiliam 2011). Šiame pro-
jekte formuojamasis vertinimas traktuojamas kaip „pedagoginė 
ugdymo praktika, kuriai būdingi keli vertinimo procesiniai aspek-
tai“ (Brown, 2019). Šiomis praktikomis siekiama padėti moki-
niams ir mokytojams suprasti savo mokymosi poreikius, pažinti 
savo pažangą ir skatinti ugdytis vertingus įgūdžius gyvenimui.

Kurti paprastus ir praktiškus vertinimo įrankius darbui 
mokyklose
Projektas siūlo praktišką socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 
bei vertinimo modelį ir pristato nesudėtingų vertinimo įrankių 
rinkinį kasdieniam darbui klasėse. Rinkinį sudaro priemonės, 
padėsiančios mokytojams kurti tinkamais tarpusavio santykiais 
pagrįstą mokymosi aplinką, tobulinti mokymo(si) metodus 
pamokose ir padėti mokiniams stebėti savo pažangą SEU srityje. 
Šios priemonės gali būti universaliai taikomos įvairių dalykų pa-

Prieš leisdamasi į trejų metų veiklos kelionę, projekto komanda įsivardijo 5 svarbiau-
sius dalykus, įkvėpusius ir kreipusius projekto veiklas:

Kas svarbiausia projekte „Mokymasis būti“?
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● Pirmiausia rengiant projektą keltas tikslas sukurti ugdymo ir vertinimo prie-
monių rinkinį socialiniam ir emociniam ugdymui, skirtą pradinėms ir pagrindinėms 
mokykloms.

● Antra, siekta ištirti šių SEU praktikų poveikį mokinių ir mokytojų socialiniam ir 
emociniam tobulėjimui, tarpusavio santykiams ir gerovei mokyklose. 

● Galiausiai rengiant projektą siekta geriau suprasti, kaip reikėtų tinkamiausiai 
stiprinti SEU praktikas mokyklose, ugdymo turinyje ir švietimo sistemose apskritai, ir 
parengti praktines rekomendacijas ateičiai.

Projekto tikslai

mokose, neformaliajame ugdyme ar kitose ugdymo veiklose. 

Pabrėžti, kad plėtojant SEU svarbus visos mokyklos 
įsitraukimas
Siekiant puoselėti SEU, būtinas visos mokyklos bendruome-
nės įsitraukimas. Todėl projekto veiklos siekia į teigiamus po-
kyčius įtraukti visus mokyklų bendruomenių narius ir padėti 
mokyklų vadovams (administracijai) nuosekliai stiprinti SEU 
praktikas visoje mokykloje.

Projekto „Mokymasis būti“ intervencija koncentravosi į tris pagrindines temas: 

1. Saugios ir rūpestingos ugdymo aplinkos kūrimas
Kad socialinis ir emocinis ugdymas mokyklose veiktų, būtina 
kurti ugdymo aplinką, grįstą teigiamais tarpusavio santykiais, 
pagarba, pasitikėjimu, kurioje kiekvienas mokyklos ben-
druomenės narys būtų laukiamas ir priimamas. Tam svarbu 
apmąstyti mokyklos vertybes ir kasdienėse mokyklos veiklose 
vadovautis bendrais susitarimais, kurie sudaro SEU palankios 
ugdymo kultūros pagrindą.

2. SEU palankių mokymosi metodų skatinimas
Kitas svarbus žingsnis tobulinant SEU praktiką mokykloje – 
plėtoti ugdymo veiklas, kurios skatintų mokinius taikyti savo 
socialinius ir emocinius įgūdžius. Projektu siekta stiprinti 11 
skirtingų mokymo ir mokymosi metodų, skatinančių socialinę 
sąveiką, padedančių kurti teigiamus tarpusavio santykius, la-
vinančių metapažintinius gebėjimus (mąstymą, refleksiją), pa-
dedančių mokiniams įsitraukti, sutelkti dėmesį, būti atidiems 
vienas kitam: Mokymosi tikslų nustatymas, Galvok – Porose – 
Dalinkis, Laikas pagalvoti, Darbas grupėje, Prasmingas pokal-
bis, Demonstravimas / modeliavimas, Mokymasis žaidžiant, 
Kinestetinės veiklos, Refleksija, Schemos ir vizualizavimas, 
Grįžtamasis ryšys. Šie mokymo(si) metodai gali būti naudo-

Projekto veiklos sritys: 3 svarbiausios temos
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Svarbiausi projekto rezultatai

Per trejus projekto įgyvendinimo metus buvo pasiekti šie svarbiausi rezultatai.

1. SEU vertinimo mokyklose modelis  
Projekto metu buvo parengtas ir praktiškai išbandytas sistemingo socialinių ir emoci-
nių kompetencijų vertinimo mokykloje 
modelis. Tinkamos vertinimo praktikos turėtų derėti su įprasta mokyklos darbotvar-
ke, suteikti tikslingos informacijos, padėsiančios mokiniams tobulėti, tačiau neturėtų 
sudaryti papildomo administracinio darbo krūvio mokytojams. Efektyvias vertinimo 
sistemas sudaro: 1) aiškūs mokymosi tikslai ir pasiekimų aprašai, 2) prasmingos ir 
įvairialypės mokymosi patirtys (t. p. profesinė pagalba mokytojui), 3) mokymosi pa-
žangos stebėjimas ir pasiekimų vertinimas (Denham, 2015; Marzano, 2015). Projekte 
siūlomas modelis apima visus tris čia minimus elementus.

Ugdymo (mokymosi) tikslai. Įvertinusi kelis skirtingus egzistuojančius socialinio ir 
emocinio ugdymo(si) modelius (frameworks), projekto ekspertų komanda nusprendė 
pasitelkti Ilinojaus valstijos (JAV) SEU pasiekimų aprašą, kuris labiausiai atitiko projek-
to poreikius. Šis amerikietiškas SEU pasiekimų aprašas yra paremtas penkiomis soci-
alinių ir emocinių kompetencijų kategorijomis, apibūdintomis CASEL. CASEL (2018) 
socialines ir emocines kompetencijas apibrėžia kaip penkias tarpusavyje susijusias 
pažinimo, emocijų ir elgesio kompetencijų grupes, kurios turėtų būti ugdomos mo-
kyklose, būtent – savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykių 
įgūdžius ir atsakingą sprendimų priėmimą. Pasiekimų apraše apibūdinta, ką įvairaus 
amžiaus mokiniai įprastai turėtų sužinoti, suprasti ir gebėti atlikti, kad pasiektų SEU 
ugdymo tikslus. Naudoti šį modelį projekte leido Ilinojaus valstijos švietimo taryba 
(JAV). Šis modelis nėra oficiali Lietuvos ar jokios kitos Europos valstybės nacionalinio 
ugdymo turinio dalis. Jis naudojamas tik kaip tinkamas SEU pasiekimų aprašo eta-
lonas, ugdymo ir planavimo priemonė, padedanti geriau suprasti vaikų socialinę ir 
emocinę raidą.

Siekiant užtikrinti prasmingas ir įvairialypes mokymosi patirtis ir profesinę pagalbą 
mokytojams, projekte buvo sukurtas metodinių priemonių rinkinys SEU stiprinimui 

jami bet kokio dalyko pamokose ar kitose ugdymo veiklose, 
nepriklausomai nuo mokinių amžiaus. Visi jie detaliai prista-
tomi vykdant projektą parengtame metodiniame rinkinyje.

3. Formuojamojo vertinimo strategijų taikymas SEU srityje
Pastebima, kad formuojamojo vertinimo praktikos padeda 
reikšmingai pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus (William, 
2011). Vykdant projektą „Mokymasis būti“ pamėginta su-
jungti 5 formuojamojo vertinimo strategijas, pasiūlytas britų 
tyrėjo Dylano Wiliamo (2011), ir svarbiausius socialinio bei 
emocinio ugdymo tikslus, apibrėžtus CASEL (2018), praktiš-
kai patariant mokytojams, kaip vertinti socialinių ir emocinių 
kompetencijų ugdymo pažangą.
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2 pav. SEU vertinimo 
mokykloje modelis. 
Parengta pagal 
Denham, 2015.

Vykdant projektą tapo akivaizdu, kad švietimo sistemoje (pradedant nuo mokyklos 
lygmens) dažnai trūksta sistemingo požiūrio į SEU organizavimą. Balansuojama tarp 
pavienių aktyvaus mokymosi praktikų, privalomųjų prevencinių reikalavimų (progra-
mų) ir nereguliarių mokinių įsivertinimo iniciatyvų, nebūtinai aiškiai suprantant šių 
veiklų prasmę ar tikslą. Atsižvelgiant į tai, vykdant projektą „Mokymasis būti“ siekta 
skleisti sistemingesnį požiūrį į SEU organizavimą ir įtvirtinimą švietimo sistemoje plė-
tojant nacionalinį ugdymo turinį ir kitas švietimo politikos priemones.

klasėje (žr. toliau „Metodinis rinkinys“). Ši medžiaga buvo pristatyta projekte dalyvau-
jančioms mokykloms drauge su praktiniais mokymais ir tęstiniu konsultavimu dėl šių 
priemonių naudojimo intervencijos metu. Plačiai žvelgiant į mokyklos veiklą, galima 
išskirti tris skirtingus SEU mokymo ir mokymosi praktikos lygmenis:
1-asis lygmuo. Tarpusavio santykiais paremta mokymosi aplinka ir
mokymo(si) metodai.
2-asis lygmuo. Įrodymais grįstos SEU programos.
3-iasis lygmuo. SEU įtraukimas į ugdymo turinį (bendrąsias
ugdymo programas).
Integruojant visus tris lygmenis galima pasiekti maksimalių SEU rezultatų, tačiau 
1-asis lygmuo suformuoja pagrindą kuriant saugią, rūpestingą, gerai organizuotą ir 
teigiamais tarpusavio santykiais grįstą mokymosi aplinką (kultūrą) bei padeda užti-
krinti sėkmingą 2-ojo ir 3-iojo lygmens veiklų įgyvendinimą. Projekto „Mokymasis 
būti“ veiklomis siekiama stiprinti būtent šio pirmojo lygmens praktikas mokyklose.

Mokymosi pažangos stebėjimas ir pasiekimų vertinimas. Projekto komanda tikslingai 
pasirinko skirti prioritetą formuojamajam, o ne apibendrinamajam vertinimui, nes 
įvairiais tikslais naudojant apibendrinamojo vertinimo rezultatus, galima pakenkti, 
ypač neprofesionaliai vertinant socialines ir emocines kompetencijas tinkamai tam 
nepasirengus.

Pagrindiniai modelio elementai pavaizduoti toliau pateiktoje schemoje. 
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2. Metodinis rinkinys socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui bei vertinimui mo- 
kykloje  
Šis metodinis rinkinys yra visų projekto partnerių bendro darbo rezultatas. Tai prakti-
nis vadovas, skirtas mokytojams, mokyklų vadovams ir kitiems ugdytojams, siekian-
tiems plėtoti socialinį ir emocinį ugdymą (SEU) mokyklose. Jame pateikti praktiniai 
patarimai ir priemonės, padėsiančios kurti aplinką ir sąlygas, būtinas SEU, tobulinti 
mokymo ir mokymosi metodus SEU stiprinimui pamokose, čia taip pat pristatomi keli 
įrankiai socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimui asmens (mokinio, mokytojo), 
klasės ir visos mokyklos (instituciniame) lygmenimis.  
Metodinis rinkinys negali atstoti išsamių ir 
ilgalaikių SEU užsiėmimų programų (2-
ajam SEU praktikos lygmeniui), veikiančių 
dalyje mokyklų. Ši priemonė yra labiau 
įvadas į SEU, kuriame pristatomi svarbiausi 
pirmieji žingsniai ir veiklos, kurių mokyklos 
turėtų imtis siekdamos pradėti diegti SEU 
mokyklos gyvenime ir stiprinti socialinių 
bei emocinių kompetencijų ugdymą. Šis 
vadovas pirmiausia skirtas pedagogams, 
dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, 
bet bus naudingas ir neformaliojo ugdymo 
srityse dirbantiems sporto treneriams, 
meno mokytojams ir kitiems ugdytojams. 
Esame įsitikinę, jog labai svarbu, kad visi 
švietimo specialistai, dirbantys su vaikais 
ir jaunimu, vienodai suprastų, kas yra 
socialinis ir emocinis ugdymas, bei taikytų 
ugdymo ir vertinimo metodus, skatinan-
čius mokinius tobulėti.
Šis metodinis rinkinys buvo svarbiausias 
praktinis įrankis projekto eksperimentinės intervencijos mokyklose metu. Jis suteikė 
pedagogams SEU teorijos ir praktikos pagrindus. 
Leidinys yra nemokamas ir viešai prieinamas lietuvių, latvių, slovėnų, italų, ispanų ir 
anglų kalbomis projekto tinklalapyje www.learningtobe.net/resources.

3. Rekomendacijos, kaip stiprinti SEU praktikas mokyklose 
Projekto komandos parengtos rekomendacijos, kaip SEU praktiką stiprinti švietimo 
sistemose, yra paremtos eksperimentinio tyrimo, atlikto daugiau nei 200 mokyklų 
penkiose Europos valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Italijoje ir Ispanijoje – 
rezultatais. Rekomendacijas sudaro dvi dalys:
Specifinės rekomendacijos skirtingoms šalims. Nors SEU tikslai yra universalūs, tačiau 
vietos kontekstas ir švietimo sistemos ypatybės įvairiose Europos valstybėse smarkiai 
skiriasi. Todėl projekto partneriai kiekvienoje šalyje parengė specifines rekomendaci-
jas, atitinkančias vietinę situaciją ir šalių poreikius.
Bendrosios rekomendacijos. Šioje dalyje pristatomos bendrosios rekomendacijos, 
kaip tvariai įtvirtinti SEU mokyklose, aktualios visoms šalims. Bendrosios rekomen-
dacijos apibūdina pasiūlymus SEU praktikos stiprinimui skirtingais švietimo sistemos 
lygmenimis – nuo klasės iki nacionalinės ir Europos švietimo politikos veiksmų. Reko-
mendacijos pristatomos šios ataskaitos pabaigoje.
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Nacionalinėje švietimo strategijoje 2013–2022 m. numatomi individualių socialinių ir 
emocinių kompetencijų ugdymo stiprinimo ir socialinių problemų sprendimo pa-
sitelkiant švietimą veiksmai. Trečiuoju strategijos tikslu įvardijamas poreikis turtinti 
mokymosi aplinką, stiprinti žalingo elgesio prevenciją, užtikrinti mokyklų bendruome-
nių psichologinį saugumą, skatinti bendrųjų ir profesinių gebėjimų ugdymo galimy-
bes, rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu mokinių ugdymu, skatinti 
pilietiškumą, mažinti iškritusiųjų iš švietimo sistemos skaičių. Kryptingas socialinis ir 
emocinis ugdymas mokyklose ir neformaliajame švietime gali reikšmingai prisidėti 
prie šių tikslų įgyvendinimo. 
Lietuvos švietimo įstatyme pabrėžiama bendrųjų (taip pat socialinių ir emocinių) 
kompetencijų lavinimo svarba, ypač bendrojo ugdymo pakopose. 2017 m. rugsėjo 1 
d. įsigaliojusiomis Lietuvos švietimo įstatymo pataisomis visos šalies mokyklos įpa-
reigojamos rūpintis vaikų apsauga nuo smurto, kurti saugią ugdymo aplinką, vykdyti 
ilgalaikę smurto ir žalingų įpročių prevenciją ir rūpintis mokinių socialinių ir emocinių 
kompetencijų ugdymu švietimo įstaigose. 43 straipsnio 11 dalyje numatyta: „Mokyk-
la privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms 
ir žalingiems įpročiams aplinką, ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vyk-
dymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipa-
reigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą. Švietimo įstaiga privalo sudaryti sąlygas 
kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines 
ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smur-
to, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 
gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 
rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose.“ 
Siekiant šių tikslų, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai įpareigojami reguliariai 
kelti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimo srityse. 23 
straipsnio 4 dalyje nustatyta: „Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas yra 
sudedamoji neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis. Ne rečiau kaip kartą per ketve-
rius metus pedagoginiai darbuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių 
ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. Valstybinių (išskyrus aukštųjų mokyklų 
darbuotojus) ir savivaldybių švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų kvalifikacija 
tobulinama vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais nuostatais.“
2015 m. švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintoje Geros mokyklos koncepci-
joje nustatyti šiuolaikinės Lietuvos mokyklos raidos orientyrai ir svarbiausi pa- 
geidaujami mokyklos bruožai, siekiant paskatinti mokyklų bendruomenių kūrybiš-
kumą ir ilgalaikes mokyklų tobulinimo iniciatyvas. Šios koncepcijos nuostatos išreiškia 
būtinąsias sąlygas SEU palankiai mokyklos aplinkai, akcentuojant teigiamų tarpusavio 
santykių, aktyvaus dalyvavimo, bendruomenės įsitraukimo, dialogiško ir tyrinėjančio 
mokymosi, visapusiško asmenybės tobulėjimo ir mokyklos atvirumo kiekvienam 
svarbą. Šios idėjos sudaro reikšmingą vertybinį pagrindą ir praktines gaires mokyklų 

LIETUVA

Šiame skyriuje aptariama dabartinė situacija, veikiančios praktikos ir švietimo politika 
SEU srityje penkiose šalyse, kuriose vyko svarbiausios projekto veiklos – Lietuvoje, 
Latvijoje, Slovėnijoje, Italijoje ir Ispanijoje.

SEU partnerių šalyse
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veiklos vertinimui ir tobulinimui bei SEU įgyvendinimui.
 Nuo 2008 m. galiojančiose švietimo ir mokslo ministro patvirtintose pradinio, pagrin-
dinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatomas bendrųjų kompe-
tencijų, reikalingų gyvenimui žinių visuomenėje, ugdymo integravimas pradiniame 
ir pagrindiniame bei viduriniame ugdyme. Programose numatomas tokių bendrųjų 
kompetencijų ir gyvenimų įgūdžių kaip mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, 
socialinių pilietinių gebėjimų, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės ir kultūrinės 
ir kt. kompetencijų ugdymo integravimas į kitų programų ugdymo turinį. Socialinės 
ir emocinės kompetencijos yra reikšmingos visų bendrosiose programose apibrėžtų 
bendrųjų kompetencijų raidai ir raiškai, konkretūs socialiniai ir emociniai įgūdžiai yra 
įtraukti į platesnių bendrųjų kompetencijų ugdymo pasiekimų aprašus. Nors ben-
drosiose programose socialinių ir emocinių kompetencijų elementai minimi, tačiau 
pasiekimų aprašuose trūksta nuoseklumo, socialinio ir emocinio ugdymo uždaviniai 
skirtingo amžiaus mokiniams išdėstyti netolygiai, be aiškių sąsajų su asmens psi-
chosocialine raida ir kitų sričių bei dalykų ugdymo uždaviniais. Be to, kyla keblumų 
įgyvendinant bendrųjų kompetencijų ugdymo veiklas mokyklose: kadangi šių kom-
petencijų ugdymo pažanga ir pasiekimai iki šiol niekaip formaliai nevertinami, o jų 
sąsajos su dalykų programomis ne iki galo atskleistos, šias ugdymo veiklas mokiniai ir 
mokytojai dažnai vertina kaip mažiau svarbias, o ugdomosios veiklos dažnu atveju yra 
pavienės ir fragmentiškos iniciatyvos. 
Šalia bendrųjų ugdymo programų, Lietuvos mokykloms yra prieinama nemažai 
sistemingų prevencinių programų, kurių dalis taip pat paremta socialinių ir emocinių 
kompetencijų ugdymu. Nuo 2012 m. šias programas akreditavo Specialiosios peda-
gogikos ir psichologijos centras (dabar Nacionalinė švietimo agentūra). Tai daugiau-
sia tarptautiniu mastu pripažįstamos ugdymo ir prevencinės programos, tokios kaip 
„Lions Quest“, „Antras žingsnis“, „Zipio ir Obuolio draugai“, „Gyvai“, „Friends“, „Ol-
weus patyčių prevencijos programa“ ir kt. Pastaraisiais metais šių programų diegimas 
mokyklose buvo sparčiai plečiamas ir stiprinamas, padedant joms stiprinti saugią 
aplinką ir įgyvendinti nuoseklią smurto, patyčių ir kitokio žalingo elgesio prevenciją, 
kaip numatyta Švietimo įstatyme.

Šiuo metu vykdoma nacionalinė ugdymo turinio reforma sudaro naujas galimybes 
suteikti aiškesnę vietą socialiniam ir emociniam ugdymui bendrosiose programose. 
2019 m. švietimo ir mokslo ministro patvirtintose Bendrųjų programų atnaujinimo 
gairėse yra numatytos šešios naujos bendrųjų kompetencijų sritys, tarp kurių ir naujai 
apibūdinta „socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija“, kuri suprantama 
kaip asmens savimonė ir savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykių 
kūrimo gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir asmens rūpinimasis fizine 
bei psichine sveikata. Šis naujasis kompetencijos apibūdinimas visiškai atitinka SEU 
sampratą, propaguojamą projekte „Mokymasis būti“. Ši kompetencija bus toliau plė-
tojama integruojant jos įgyvendinimą naujajame ugdymo turinio modelyje ir dalykų 
ugdymo bendrosiose programose, siekiant tikslingesnio mokinių socialinio ir emocin-
io ugdymo. 

LATVI  

Latvijos įstatymuose ir kituose švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose mo-
kinių socialinis ir emocinis ugdymas nėra konkrečiai įvardijamas, tačiau Švietimo 
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Slovėnijos Respublikos pradinio ugdymo apraše (2006) numatyti daugiausia socialinio 
ugdymo uždaviniai:

● Skatinti darnų fizinį, pažintinį, emocinį, moralinį, dvasinį ir socialinį asmens 
vystymąsi, atsižvelgiant į rados ypatybes;
● Integruoti mokinių asmeninį tobulėjimą, derinant su jų gebėjimais ir intere-
sais bei ugdyti teigiamą savęs suvokimą (angl. self-image);
● Ugdyti gebėjimus nuolat tobulinti savo profesinę veiklą ir mokytis visą gyve-
nimą; 
● Šviesti darnaus vystymosi ir aktyvaus įsitraukimo į demokratinę visuomenę 
temomis, ugdant gilesnį supratimą ir atsakomybę už save, savo sveikatą, kitus 

SLOVĖNI

įstatyme socialiniai ir emociniai įgūdžiai yra minimi. Latvijos Respublikos švietimo 
įstatyme minimas švietimo tikslas užtikrinti, kad kiekvienas Latvijos gyventojas turėtų 
galimybę ugdyti savo protines ir fizines galias, kad taptų nepriklausomu ir visapusiškai 
išsilavinusiu individu, dekokratiškos Latvijos valstybės ir visuomenės nariu. Tuo tikslu 
kiekvienam vaikui ir jaunam žmogui turi būti suteiktos galimybės įgyti žinių, įgūdžių ir 
patirčių, reikalingų siekiant kurti sveikus tarpusavio santykius.
Bendrojo ugdymo įstatyme, hierarchiškai pavaldžiame Švietimo įstatymui, nustatoma, 
kad ikimokyklinis (Pre-school) ugdymas turėtų užtikrinti mokinio pasirengimą pradi-
niam ugdymui, kuris apima intelektinio, fizinio ir socialinio ugdymo sritis.
Kituose švietimą tiesiogai reglamentuojančiuose dokumentuose numatyta, kad 
mokykloje svarbu lavinti mokinių emocinį intelektą ir savireguliacijos (savitvardos) 
įgūdžius.
Nors iki šiol Latvijos švietimo sistemoje nebuvo tiesiogiai pabrėžiamas mokinių soci-
alinis ir emocinis ugdymas, galima paminėti kelias svarbias iniciatyvas, prisidedančias 
prie mokinių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo. Nuo 2012 m. Latvijoje įgyvendi-
nama Latvijos autorių sukurta Nacionalinė socialinio ir emocinio ugdymo programa 
(Martinsone & Niedre, 2013). Programa skirta mokiniams nuo 1 iki 12 klasės ir ja 
siekiama tiesiogiai ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius per užsiėmimus klasėje.
Nuo 2016 m. Latvijoje plėtojamas naujasis kompetencijomis grįstas mokyklų ugdymo 
turinys, kurio tikslas – sukurti, išbandyti ir įdiegti tiek bendrojo ugdymo turinį (te-
matiką), tiek jo įgyvendinimo metodus (angl. approaches), padėsiančius mokiniams 
įgyti žinių, įgūdžių ir nuostatų, reikalingų šiuolaikiniame pasaulyje. Naujame ugdymo 
turinyje, palaikomame Latvijos vyriausybės nutarimu, pabrėžiama tiek akademinio, 
tiek socialinio-emocinio mokinių ugdymo svarba. Naujosios programos siekia padėti 
mokiniams įgyti žinių, įgūdžių ir vertybėmis grįstų įpročių. Vertybių savoka ugdymo 
turinyje glaudžiai siejasi su tokiais socialinių ir emocinių kompetencijų elementais 
kaip atsakomybė, darbštumas, drąsa, sąžiningumas, išmintis, gerumas, atjauta, santū-
rumas, susitvardymas, solidarumas, teisingumas ir tolerancija.
Naujasis bendrojo ugdymo turinys bus diegiamas keliais etapais. Nuo 2019 m. iki-
mokykliniame ugdyme, 2020 m. – 1-ose, 4-ose, 7-ose ir 10-ose klasėse, 2021 m.  –  
2-ose, 5-ose, 8-ose ir 11-ose klasėse, o iki 2022 m. bus įgyvendinamas visose moky-
klose, įskaitant 3-ias, 6-as, 9-as ir 12 klases.
Nors SEU svarba Latvijoje vis labiau suprantama, tačiau ugdytojams reikia tobulinti 
žinias apie tai, kaip sėkmingai įgyvendinti SEU per kasdienes ugdymo veiklas moky-
klose.
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žmones, savo ir kitas kutūras, gamtą ir visuomenę, ateities kartas;
● Ugdyti pagarbą ir bendradarbiavimą, gebėjimą priimti žmonių skirtumus, 
gerbti žmogaus teises ir pamatines laisves. 
● Ugdyti gebėjimą suprasti reiškinių kompleksiškumą ir tarpusavio priklauso-
mybę, lavinti kritinį mąstymą.

Svarbiausi atsakingi asmenys mokyklose (mokyklų vadovai, administracijos darbuoto-
jai ir mokytojai) supranta SEU svarbą ir naudą, tačiau jiems trūksta žinių ir nuorodų, 
kaip tai įgyvendinti praktiškai. Mokytojai yra atsakingi už ugdymo veiklų, ugdančių so-
cialinius ir emocinius įgūdžius, įgyvendinimą. Dažnai tai pavieniai nesistemingi užsiė-
mimai ar renginiai, kurių rezultatai ir nauda nėra niekaip vertinami. Nors nacionaliniu 
lygmeniu švietimo sistemoje atsiranda iniciatyvų, kuriomis siekiama mažinti mokinių 
sveikatos ir gerovės skirtumus, jų įgyvendinimas įvairiose aplinkose (mokyklose, šei-
mose, vietos bendruomenėse) priklauso nuo jų turimų žinių, įgūdžių ir patirties, todėl 
dažnai pasiekiami priešingi rezultatai – didinami skirtumai ir nelygybė.
Slovėnijos mokyklose taip pat veikia nemažai įvairių tarptautinių programų, dalis jų 
tiesiogiai koncentruojasi į SEU (pvz., „PATHS“, „Friends“), kitos vykdo psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo ir žalingo elgesio prevenciją, įtraukdamos SEU komponentus. 
Įgyvendinant prevencines programas Slovėnijoje susiduriama su panašiais sunkumais 
kaip ir kitose ES šalyse, tai apima skirtingų lygių veiksnius: individualius (pvz., mokyto-
jų kompetencijos, ugdymo priemonių trūkumas), mikrolygmens (mokyklų administra-
cijos atstovų veiksmai) bei makrolygmens („nėra vietos“ ugdymo turinyje, vertinimo 
praktikos nebuvimas, sunkumai plečiant programų įgyvendinimą ir kt.).

Italijos nacionaliniame mokyklų ugdymo turinyje vis dar trūksta SEU integracijos. 
Italijos švietimo, universitetų ir mokslo ministerija įvardija keletą svarbiausių ugdymo 
tikslų bendrajam (K-12) ugdymui, tarp kurių yra užuominų į socialinius ir emocinius 
įgūdžius (pvz., gebėjimas klausytis kitų, ugdyti kritinį ir moralinį mąstymą, bendradar-
biavimas), tačiau SEU sąvoka švietimo dokumentuose konkrečiai neminima (MIUR, 
2012).

Svarbus pokytis įvyko 2017 m. įsigaliojus ministerijos nutarimui, numatančiam 
bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijų pripažinimą (Europos 
Parlamentas ir Europos Taryba, 2006). Šis dokumentas paskatino naujos vertinimo 
kultūros, pagrįstos tiek kaupiamuoju, tiek formuojamuoju kompetencijų vertinimu, 
atsiradimą. Tarp svarbiausių kompetencijų Italijos švietime tik „Pilietiškumo ir konsti-
tucijos“ kompetencija šiek tiek siejasi su SEU, tačiau kiekviena mokykla pati kuria šios 
kompetencijos ugdymo turinį ir įgyvendina jį daugiausia per vietinio lygmens projek-
tus. Be to, svarbu pažymėti, kad Italijos mokytojams trūksta profesinio pasirengimo 
SEU tiek pedagogikos studijose, tiek tobulinant kvalifikaciją jau dirbant mokytojais. 
Kvalifikacijos tobulinimo kursai SEU tema mokytojams Italijoje nėra privalomi, todėl 
juose dažniausiai dalyvauti pasirenka tie žmonės, kurie jau yra susidomėję šiomis 
temomis. Tai dar kartą patvirtina bendros Italijos nacionalinės švietimo politikos SEU 
srityje trūkumą.

ITALI
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2018–2019 mokslo metais projekto partneriai įgyvendino kvazieksperimentinį tyrimą 
mokyklose penkiose Europos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Italijoje ir 
Ispanijoje. Šį tyrimą sudarė trys etapai: pirminė apklausa (pretestas), intervencija ir 
antrinė apklausa (posttestas). Pirminė ir antrinė aplausa (pre- ir post- testai) vyko ati-
tinkamai mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, o praktinė intervencija  vyko tik dalyje 
mokyklų, atsitiktinai priskirtų eksperimentinei tyrimo grupei. 

Partneriai kiekvienoje iš šalių laikėsi bendro tyrimo protokolo, vykdydami tokias pa-
čias mokyklų apmokymo ir palaikymo intervencijos veiklas, duomenų rinkimo proce-
dūras, laikėsi vieningų tyrimo etikos reikalavimų. Tyrimui vadovavo projekto tyrimo 
partneris – Suomijos Helsinkio universiteto tyrėjų komanda.

Svarbiausios projekto veiklos

Tyrimo metodika

Ispanijos karalystės konstituciniame švietimo įstatyme (LOE 2/2006) socialiniam ir 
emociniam ugdymui skiriamas ypatingas dėmesys. Konkrečiai įstatymo 71 straips-
nyje numatyta, kad „švietimo administratoriai privalo sudaryti visas būtinas sąlygas 
visiems mokiniams pasiekti maksimalią asmeninę, intelektinę, socialinę ir emocinę 
raidą, taip pat kitus uždavinius, numatytus šio įstatymo bendrosiose nuostatose“.
Kalbant apie pradinį ugdymą (nuo 6 iki 12 metų amžiaus), teisinis pagrindas, regla-
mentuojantis pradinio ugdymo turinį, yra Karališkasis dekretas 126/2014, vasario 28 
d., nustatantis, kad pradinio ugdymo programos turi ugdyti pagrindines mokymuisi 
reikalingas kompetencijas.
Šias kompetencijas sudaro praktiniai įgūdžiai, žinios, motyvacija, etinės vertybės, 
nuostatų, emocijų bei kitų socialinių ir elgesio komponentai, kurie drauge užtikrina 
sėkmingą veikimą.
Šalia šių bendrųjų nuostatų švietimo dokumentuose socialinio ir emocinio ugdymo 
elementai yra atskirai įtaukti į įvairių ugdomųjų dalykų, pavyzdžiui, gamtos mokslų, 
menų ir pilietinio ugdymo, programas. Šie elementai pateikti kaip mokymo temos, 
vertinimo kriterijai arba pasiekimų aprašai.
Privalomąjį (12–16 m.) ir neprivalomąjį (16–18 m.) vidurinį ugdymą Ispanijoje reg- 
lamentuoja Karališkasis dekretas 1105/2014, gruodžio 26 d., kuriame numatytas 
svarbiausias privalomojo ugdymo ir bakalaureato ugdymo turinys.
Daugybė nuorodų į emocinę ugdymo sritį čia įtraukta į atskirų dalykų – scenos menų, 
filosofijos, meno pagrindų, ispanų kalbos ir literatūros bei fizinio ugdymo – progra-
mas (kaip mokymo temos, vertinimo kriterijai arba pasiekimų aprašai).

Nors Ispanijos švietimo įstatymo nuostatose SEU sąvoka yra įtraukta ir pripažįstama, 
tačiau socialinės ir emocinės kompetencijos ugdymo turinyje nėra tinkamai išplėto-
tos. SEU integravimas privalomajame ugdyme yra gana silpnas, švietimo bendruome-
nei trūksta mokymų ir palaikymo šioje srityje. Šalyje įgyvendinama nemažai įvairių 
programų, tačiau dauguma jų yra pavienių mokyklų ar savivaldos iniciatyvos.

ISPANI
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Projekto intervencijos mokyklose remiantis anksčiau pristatytu leidiniu: Metodinis 
rinkinys socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui ir vertinimui mokyklose. Inter-
vencija buvo sutelkta į tris svarbiausias jo temas (žr. aukščiau), suteikusias praktines 
gaires nuosekliam SEU organizavimui visoje mokykloje.

Intervenciją eksperimentinėse mokyklose sudarė šios dalys:
1) Mokymai mokyklų vadovams (16 ak. val.)
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ir kiti mokyklų administracijos nariai atlieka itin 
svarbų vaidmenį plėtojant SEU mokykloje ir vadovaujant mokyklos personalui. Atsi-
žvelgiant į tai mokyklų vadovų grupei buvo surengti atskiri įvadiniai mokymai „Nuo- 
seklaus socialinio ir emocinio ugydmo plėtojimas mokykloje“. Seminare nagrinėtos 
šios svarbiausios temos: SEU samprata ir svarbiausios sąvokos, SEU praktikos inte-
gravimo mokykloje žingsniai, SEU tvarumo veiksniai, SEU reikalingų išteklių paskirsty-
mas, metodinio rinkinio ir projekto veiklų pristatymas.

2) Mokymai mokytojams ir mokyklų bendruomenėms (16 ak. val.)
Eksperimentinių mokyklų mokytojai ir kiti mokyklų bendruomenių nariai (mokiniai, 
tėvai, techninis personalas ir kt.) dalyvavo kituose, būtent jiems skirtuose mokymuo-
se kiekvienoje mokykloje. Dviejų dienų mokymų programa buvo pagrįsta patirtine 
SEU metodika, modeliuojant (praktiškai išbandant) visus mokymosi metodus, ben-
druomenės telkimo veiklas ir vertinimo užsiėmimus, kuriuos mokytojai vėliau turėjo 
perteikti dirbdami su mokiniais. Pirmoji mokymų dalis (6 val.) buvo skirta mokyklos 
bendruomenei, jos tikslas buvo padėti bendruomenės nariams geriau suprasti SEU ir 
drauge aptarti jo įgyvendinimą mokykoje. Kita mokymų dalis (10 val.) buvo skirta tik 

Intervencija

3 pav. Svarbiausios 
projekto veiklos  

2017 2018 2019 2020
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mokytojams ir koncentravosi į praktines metodinio rinkinio dalis: SEU palankius mo-
kymo(si) metodus, SEU palankios ugdymo aplinkos kūrimą ir formuojamąjį socialinių 
ir emocinių įgūdžių vertinimą.

3) Praktika (medžiagos išbandymas mokykloje)
Po mokymų eksperimentinės grupės mokyklos turėjo išbandyti pateiktus SEU meto-
dus praktiškai dirbdami su mokiniais klasėse. Sutarta medžiagą bandyti 5 mėnesius 
(nuo mokytojų mokymų pabaigos iki antrinės apklausos (posttesto) 2019 m. pavasa-
rį). 

4) Stebėsenos ir palaikymo susitikimai (9 ak. v. kiekvienoje mokykloje)
Intervencijos metu kiekvienoje eksperimentinėje mokykloje buvo surengti trys ste-
bėsenos ir palaikymo susitikimai, per kuriuos mokytojai ir mokyklų administracijos 
atstovai aptardavo SEU praktiką su projekto konsultantais. Susitikimų, vykusių pagal 
bendrai sutartą protokolą, tikslas buvo dvejopas: pirmiausia jie buvo skirti suteikti 
pagalbą mokykloms taikant metodiniame rinkinyje pateiktas SEU priemones – atsaky-
ti į kylančius praktinius klausimus, aptarti problemas ir galimus jų sprendimo būdus, 
suteikti papildomų žinių apie pateiktų metodų taikymą. Kita vertus, šie susitikimai 
suteikė galimybę projekto komandai stebėti SEU praktiką mokyklose, įsitikinti, kaip 
vykdomos sutartos intervencijos veiklos ir surinkti kokybinių duomenų. Interviu su 
mokytojais ir mokyklų vadovais, surengti per šiuos susitikimus, suteikė projekto ko-
mandai vertingų kokybinių įžvalgų apie SEU įgyvendinimo mokyklose ypatumus.

MOKYKLOS

2018 m. pavasarį visose penkiose šalyse mokyklos buvo kviečiamos dalyvauti tyrime, 
vadovaujantis keliomis reikiamos imties sudarymo sąlygomis. Norinčios dalyvauti 
projekte mokyklos turėjo atitikti šiuos reikalavimus:

● Mokyklose turėjo būti pradinės ir / arba pagrindinio ugdymo klasės (8–11 ir 
12–15 m. amžiaus mokiniai);
● Mokyklos anksčiau neturėjo sistemingos SEU patirties (t. y. jose nevykdyta 
jokia ilgalaikė SEU programa);
● Mokyklos turėjo atitikti numatytas demografines charakteristikas (siekiant 
imties reprezentatyvumo ieškota didmiesčio, miesto, kaimiškų vietovių mo- 
kyklų, tautinių mažumų ir kitų tipinių bendruomenių mokyklų atstovų).

Mokyklos, atitikusios šiuos reikalavimus ir savanoriškai sutikusios dalyvauti tyrime, 
vėliau atsitiktine tvarka buvo padalintos į dvi grupes: eksperimentinę (intervencijos) 
ir palyginamąją, numatant skirtingą jų vaidmenį tyrimo metu. Mokykloms, pakliuvu-
sioms į palyginamąją grupę, pasibaigus tyrimui buvo suteikti tokie patys mokymai ir 
metodinės priemonės, kokias gavo eksperimentinės grupės mokyklos tyrimo metu. 
Visose penkiose šalyse  laikytasi tokių pačių tyrimo procedūrų, išlaikant vieningą 
tyrimo modelį. 

MOKYTOJAI

Eksperimentinė grupė. Bendrą mokytojų tyrimo imtį sudarė atsitiktine tvarka atrinkti 
respondentai kiekvienoje šalyje (žr. 1 lentelę). Intervencinės grupės respondentus 

Tyrimo dalyviai
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atrinko kiekvienos šalies tyrėjai iš mokytojų, dalyvavusių SEU intervencijoje.
Dalyviai turėjo atitikti šiuos reikalavimus: jie turėjo dalyvauti intervencijoje ir dirbti 
su pradinio arba pagrindinio ugdymo pakopos mokiniais. Tyrime dalyvauti galėjo tiek 
bendrojo ugdymo mokytojai, tiek kiti tiesiogiai pedagoginį darbą dirbantys mokyklos 
bendruomenės nariai, pvz., socialiniai pedagogai, psichologai, neformaliojo ugdymo 
veiklų vadovai (meno, sporto, bendruomenės veiklų vadovai, jaunimo organizacijų 
atstovai ir kt.)

Palyginamoji grupė. Bendrą palyginamosios grupės mokytojų imtį sudarė mokytojai 
palyginamosios grupės mokyklose kiekvienoje šalyje (žr. 1 lentelę). Kad galėtų daly-
vauti tyrime, mokytojai turėjo atitikti šiuos reikalavimus: jie turėjo nedalyvauti inter-
vencijoje ir dirbti su pradinės arba pagrindinės ugdymo pakopos mokiniais. Siekta, 
kad palyginamoji grupė būtų kuo panašesnė į eksperimentinę grupę.

*palyginamosios grupės mokykloms mokymai ir metodinės priemonės buvo suteiktos tik pasibaigus 
tyrimui. 

1 lentelė. Tyrimo dalyviai: mokytojai

Italija Latvija Lietuva Slovėnija Ispanija IŠ VISO

Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg.

Apmokyta 220 * 304 * 270 * 108 * 136 * 1038 *

Pretestas 153 85 166 83 104 101 103 47 144 82 670 398

Posttestas 45 39 61 31 68 37 33 11 43 41 250 159

MOKINIAI

Eksperimentinė grupė. Bendrą mokinių tyrimo imtį sudarė eksperimentinės gru-
pės mokyklų mokiniai kiekvienoje šalyje (žr. 2 lentelę). Kad galėtų dalyvauti tyrime, 
mokiniai turėjo atitikti šias sąlygas: priklausyti 8–11 arba 12–15 m. amžiaus grupėms 
ir mokytis pas mokytojus, kurie dalyvavo projekto metu organizuotuose SEU moky-
muose (intervencijoje). Amžiaus grupės tyrimui buvo pasirinktos atsižvelgiant į tai, 
kad bendrasis ugdymas dažniausiai yra privalomas iki 16 metų, todėl tokio amžiaus 
mokiniai patenka į galimo iškritimo iš švietimo sistemos rizikos grupes.

Palyginamoji grupė. Bendrą tyrimo imtį sudarė palyginamosios grupės mokyklų 
mokiniai kiekvienoje šalyje (žr. 2 lentelę). Kad galėtų dalyvauti tyrime, mokiniai turėjo 
atitikti šias sąlygas: priklausyti 8–11 arba 12–15 m. amžiaus grupėms, mokytis kontro-
linės grupės mokyklose pas mokytojus, kurie nedalyvavo projekto metu surengtuose 
SEU mokymuose.
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2 lentelė. Tyrimo dalyviai: mokiniai

**mokiniai palyginamosios grupės mokyklose neįsitraukė į intervencijos veiklas, o tik dalyvavo pre- ir 
post- testų apklausose.

 8–11 metų amžiaus mokiniai

Italija Latvija Lietuva Slovėnija Ispanija IŠ VISO

Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg.

Įsitraukė 1000 ** 1000 ** 1000 ** 1000 ** 1000 ** 5000 **

Pretestas 584 320 501 435 269 345 193 172 409 283 1956 1555

Posttestas 467 271 372 230 175 194 158 53 163 154 1335 902

12–15 m. amžiaus mokiniai

Italija Latvija Lietuva Slovėnija Ispanija IŠ VISO

Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg. Eksp. Palyg.

Įsitraukė 1000 ** 1000 ** 1000 ** 1000 ** 1000 ** 5000 **

Pretestas 604 318 198 193 293 309 103 99 376 311 1574 1230

Posttestas 519 264 530 455 204 176 45 40 117 86 1052 1021

Visas šio tyrimo procedūras įvertino ir patvirtino Helsinkio universiteto Etikos taryba. 
Toliau aptariami svarbiausi tyrimo etikos aspektai: 

Sutikimas dalyvauti tyrime
Visi suaugusieji tyrimo dalyviai buvo informuoti apie tyrimo tikslus ir dalyvavimo 
sąlygas ir sutiko savanoriškai dalyvauti tyrime. Visi nepilnamečiai tyrimo dalyviai 
(mokiniai) ir jų šeimos (tėvai, globėjai) taip pat buvo išsamiai informuoti apie tyrimą 
ir išreiškė sutikimą jame dalyvauti. Vaikai dalyvavo tyrime tik iš anksto gavus raštišką 
jų tėvų (globėjų) sutikimą. 

Anonimiškumas ir duomenų apsauga
Tyrimo dalyviams garantuotas anonimiškumas ir jų pateiktos informacijos konfiden-
cialumas. Jie tyrime dalyvavo savanoriškai. Prieš pradedant pildyti tyrimo anketą, 
kiekvienas dalyvis turėjo susikurti unikalų 6 skaitmenų identifikacinį kodą. Vėliau 
duomenų analizės komanda Helsinkyje šiuos kodus pakartotinai pakeitė (perkodavo). 
Siekiant dar labiau apsaugoti asmenų anonimiškumą, visus duomenis, galinčius po-
tencialiai atskleisti dalyvių tapatybę (pvz., mokyklų pavadinimai), papildomai perko-
davo Suomijos tyrėjų komanda.

Tyrimo etika
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Tyrimo metu mokiniai ir mokytojai turėjo užpildyti tyrimo klausimyną prieš ir po 
intervencijos, atsakyti į jame pateiktus klausimus ir skales. Skalės tiek mokinių, tiek 
mokytojų klausimynams buvo pasirinktos atsižvelgus į keletą salygų: tyrimo skalės tu-
rėjo vertinti socialines ir emocines kompetencijas bei kitus susijusius kitamuosius, jos 
turėjo pasižymėti adekvačiomis psichometrinėmis charakteristikomis, nustatytomis 
ankstesniuose tyrimuose, skalės turėjo būti prieinamos bent viena iš oficialių projek-
to partnerių šalių kalbų. Kur buvo būtina, originalios skalės buvo adaptuotos į kitas 
kalbas atvirkštiniu vertimu (angl. back-translation) (Harkness & Schoua-Glusberg, 
1998). Šalia pasirinktų turimo skalių, į tyrimo klausimyną buvo įtraukti demografiniai 
klausimai apie respondentų lytį, amžių, gimimo vietą, šeimos ekonominę situaciją. 3 
lentelėje pateikiama dalis informacijos apie tyrime naudotas skales mokinių ir mo-
kytojų apklausoms. Daugiau detalios informacijos apie tyrime naudotas skales, jų 
šaltinius ir charakteristikas galima rasti išsamioje tyrimo ataskaitoje anglų kalba.

Tyrimo instrumentai ir duomenų rinkimas 

3 lentelė. Mokinių klausimyno sandara

Temos mokinių klausimyne Klausimų (elementų) skaičius

Motyvacija mokytis ir įsitraukimas į mokyklos gyvenimą 14

Patyčios 3

Fizinė ir psichologinė gerovė 18

Žalingų medžiagų vartojimas 6

Pasitikėjimas savimi, savigarba (self-esteem) 5

Socialinės ir emocinės kompetencijos 25

Demografiniai ir konteksto klausimai 7

4 lentelė. Mokytojų klausimyno sandara

Temos mokytojų klausimyne Klausimų (elementų) skaičius

Episteminės nuostatos (įsitikinimai) apie motyvaciją dirbti, įsitraukimą į darbą,

 profesinį perdegimą.
30

Sveikata ir gerovė 29

Pasitenkinimas gyvenimu 5

Socialinės ir emocinės kompetencijos 34

Pasirengimas įgyvendinti SEU 19

Demografiniai ir konteksto klausimai 4

Duomenų rinkimas
Klausimynai respondentams pateikti naudojant internetinę platformą „SurveyGiz-
mo“ (https://www.surveygizmo.com/), duomenys rinkti įprastomis mokyklos darbo 
valandomis. Apklausos buvo vykdomos mokyklos kompiuterių klasėse arba klasėse 
su planšetiniais kompiuteriais. Nacionalinių komandų tyrėjai gyvai dalyvavo vykdant 
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Tyrimo metu buvo iškeltos hipotezės, kad mokyklose vykdoma SEU vertinimo prakti-
nė intervencija darys teigiamą įtaką:

1. Mokytojų patiriamai kompetencijai įgyvendinti SEU ir jo svarbos supratimui;
Taip pat
2. Mokinių patiriamai socialinei ir emocinei kompetencijai;
3. Mokinių suvokiamam probleminiam elgesiui. 

Šios hipotezės tirtos analizuojant kiekybinius mokinių ir mokytojų apklausų duome-
nis. 

Tyrimo hipotezės

apklausas, užtikrino tinkamą tyrimo procedūrų vykdymą ir padėjo respondentams 
užpildyti anketas.

Duomenų analizė
Statistiniai skirtumai tarp skirtingų grupių posttestų įverčių, taip pat skirtumai tarp 
pre- ir posttestų įverčių tirti pasitelkiant pakartotinių matavimų dispersinę analizę 
ANOVA (GLM). Duomenys analizuoti programa SPSS 25. Mokinių klausimyno vidi-
nio suderinamumo rodikliai kito intervale nuo 0,721 iki 0,835 (Kronbacho alfa), tai 
atskleidė nuo vidutinio iki stipraus skalių vidinį suderinamumą.
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(Sutrumpintą tyrimo ataskaitą parengė: Minna Berg, Dr. Markus Talvio, Dr. Lauri 
Hietajärvi, Juho Makkonen ir prof. Kirsti Lonka, Helsinkio universitetas, Suomija)

Tyrimo rezultatai

1 TYRIMO KLAUSIMAS: Ar SEU vertinimo veiklų intervencija turėjo teigiamą poveikį 
mokytojų suvoktam pasirengimui įgyvendinti SEU mokykloje?

Rezultatai pagal šalis

Kiekybinio PRE- ir POST- apklausų tyrimo 
mokyklose rezultatai 

PASTABA: Im – suvokta svarba. Co – suvokta kompetencija.

5 lentelė. Mokytojų suvokiama SEU svarba ir savo kompetencijos vertinimas SEU srityje. 

Eksperimentinė grupė Palyginamoji grupė
Pre- Post- Pre- Post-

n M(SD) n M(SD) n M(SD) n M(SD) F (df) p Dalinis η2

Italija Im 38 6,6(0,37) 38 6,6(0,45) 37 6,3(0,52) 37 6,3(0,67) .187(1,75) .67 .003

Co 38 5,3(0,91) 38 5,5(0,74) 37 5,3(0,74) 37 5,3(0,76) 1.09(1,74) .30 .15

Latvija Im 62 6,2(0,65) 62 6,0(0,65) 30 6,0(0,59) 30 6,0(0,46) 1.96(1,91) .17 .021

Co 62 5,3(0,62) 62 5,3(0,62) 30 5,4(0,9) 30 5,3(0,50) .23(1,91) .63 .003

Lietuva Im 66 6,1(0,60) 66 6,3(0,49) 35 6,0(0,79) 35 6,1(0,74) .93(1,100) .34 .009

Co 66 5,5(0,56) 66 5,6(0,56) 35 5,6(0,78) 35 5,5(0,70) .95(1,100) .33 .010

Slovėnija Im 41 6,3(0,67) 41 6,2(0,78) 41 6,3(0,48) 41 6,2(0,65) 2.05(1,43) .16 .046

Co 41 5,4(0,79) 41 5,6(0,87) 41 5,3(0,78) 41 5,4(0,84) 1.21(1,42) .28 .029

Italija Im 33 6,4(0,45) 33 6,6(0,49) 11 6,5(0,6) 11 6,4(0,85) .21(1,810 .65 .003

Co 33 4,7(0,9) 33 4,5(0,8) 10 5,7(0,90) 10 6,0(0,66) .43(1,81) .51 .005

Kaip galima spręsti iš 5 lentelėje pateiktų duomenų, eksperimentinės (intervencinės) 
grupės mokytojų pretesto įverčiai suvoktos svarbos srityje yra gana aukšti (6.1–6.6 
balo 7 balų Likerto skalėje), nurodantys gana aukštą suvoktos SEU svarbos lygį. 
Žemiausias balų vidurkis buvo Lietuvoje, o aukščiausias – Italijoje. Vertinant savo 
suvokiamą kompetenciją įgyvendinti SEU, eksperimentinės grupės mokytojų pretesto 
įverčiai buvo tarp 5.3–5.5 (7 balų Likerto skalėje). Žemiausias įverčių vidurkis buvo 
Latvijoje, o aukščiausias – Lietuvoje. Pakartotiniai matavimai ANOVA (GLM) pasitelkti 
siekiant ištirti įverčių pokytį tarp grupių ir grupių viduje (pre- ir posttestų), vertinant 
įverčių vidurkio pokytį laike (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje) tarp skirtingų tyri-
mo grupių.

Kiekvienos šalies duomenys buvo analizuojami atskirai, taip pat analizė buvo atlikta 
apjungus visų šalių duomenis. Duomenų analizė atskleidė, kad mokytojų suvokiamos 
kompetencijos įgyvendinti SEU srityje nebuvo statistiškai reikšmingų pokyčių.
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2 TYRIMO KLAUSIMAS: Ar SEU vertinimo veiklų intervencija turėjo teigiamą poveikį 
mokinių asmeniškai suvokiamai socialinei ir emocinei kompetencijai?

Visų pirma tirti galimi pokyčiai penkiuose svarbiausiuose SEU komponentuose ekspe-
rimentinės ir palyginamosios grupių viduje, taip pat tarp šių grupių. Analizuoti atskirų 
mokinių amžiaus grupių duomenys tarp pre- ir posttestų kiekvienoje iš dalyvaujančių 
šalių. Antroje stadijoje buvo tiriami tikėtini penkių SEU komponentų ir probleminio 
elgesio pokyčiai eksperimentinės ir palyginamosios grupių viduje, taip pat abiejų am-
žiaus grupių viduje tarp pre- ir posttestų bei tarp eksperimentinės ir palyginamosios 
grupių kiekvienoje šalyje atskirai ir sujungiant visų šalių dalyvių duomenis.

6 lentelėje pateikti dalyvių skaičiai, vidutinės įverčių reikšmės, standartiniai pre- ir 
posttestų duomenų nuokrypiai eksperimentinėje ir palyginamojoje grupėse. Visų SEU 
kintamųjų sąveikos efekto dydžių reikšmės nurodomos pagal šalis. Rezultatai pateikti 
atskirai pagal dvi mokinių amžiaus grupes.

Kaip matyti,  reikšmingi ir beveik reišmingi pokyčiai buvo nustatyti tik atsižvelgus į 
rezultatų pokyčius tarp amžiaus grupių, eksperimentinės ir palyginamosios grupės vi-
duje ir tarp matavimų (pre- ir posttestų). Sąveika tarp eksperimentinės ir palyginamo-
sios grupės buvo beveik reikšminga tik jaunesnių mokinių grupėje: savimonės srityje 
Latvijoje ir savitvardos srityje Lietuvoje.

6 lentelė. Dalyvių skaičius, visų SEU kintamųjų įverčių vidurkiai, standartiniai nuokrypiai ir efekto 
dydžiai pagal šalis (abėcėlės tvarka).

Eksperimentinė grupė Palyginamoji grupė

Amžiaus 
gr. Pre- Post- Pre- Post- T x IntCom T x IntCom x Age

Šalis Kinta-
masis n M(SD) n M(SD) n M(SD) n M(SD) F (df) p d F (df) p d

S1 584 4,08(0.7) 449 4,6(0.6) 320 4,7(0.7) 310 4,7(0.6) 1,578(1.1350) .21 .001 1,165(1.1350) .20 .001

S2 584 4,1(0.9) 449 3,9(0.8) 320 4,0(1.0) 310 4,1(0.8) 0,011(1.1351) .91 0 4,087(1.1351) .04* .003

8-11 S3 584 3,8(1.1) 449 3,4(1.0) 320 3,7(1.1) 310 3,4(1.0) 2,227(1.1349) .14 .002 0,165(1.1349) .69 0

R1 583 4,7(0.9) 449 4,5(0.8) 319 4,5(0.9) 310 4,5(0.8) 0,127(1.1346) .72 0 0,333(1.1346) .56 0

Italija R2 583 4,8(0.9) 449 4,5(0.8) 318 4,7(0.9) 309 4,5(0.7) 1,121(1.1345) .27 .001 3,241(1.1345) .07 .002

S1 465 4,8(0.7) 370 4,7(0.6) 263 4,8(0.7) 262 4,7(0.6)

S2 465 4,0(1.0) 370 4,0(0.8) 263 4,1(1.0) 262 4,0(0.8)

12-15 S3 465 3,7(1.1) 370 3,4(1.1) 263 3,8(1.1) 261 3,5(1.0)

R1 464 4,7(0.8) 370 4,5(0.8) 262 4,7(0.8) 261 4,4(0.8)

R2 465 4,7(0.9) 370 4,5(0.8) 262 4,7(0.8) 261 4,5(0.8)

S1 501 4,5(1.0) 530 4,4(0.9) 335 4,6(1.0) 434 4,6(0.7) 0,534(1.1187) .47 0 0,153(1.1187) .70 0

S2 498 3,8(1.1) 524 3,7(0.9) 333 3,8(1.1) 431 3,9(0.9) 3,395(1.1178) .07 .003 0,299(1.1178) .58 0

8-11 S3 493 3,9(1.0) 523 3,7(1.0) 328 4,1(1.0) 431 3,9(0.9) 2,145(1.1168) .43 .001 1,981(1.1168) .16 .002

R1 494 4,5(1.0) 515 4,3(0.9) 328 4,6(1.0) 428 4,5(0.8) 0,626(1.1170) .43 0 0,402(1.1170) .53 0

Latvija R2 496 4,5(0.9) 515 4,1(0.9) 327 4,6(1.0) 425 4,3(0.9) 0,041(1.1165) .84 0 0,015(1.1165) .9 0

S1 370 4,5(0.1) 330 4,5(0.8) 230 4,7(0.8) 263 4,6(0.8)

S2 367 3,9(1.1) 327 3,9(0.9) 230 3,9(0.9) 263 4,0(0.9)
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Eksperimentinė grupė Palyginamoji grupė

Amžiaus 
gr. Pre- Post- Pre- Post- T x IntCom T x IntCom x Age

Šalis Kinta-
masis n M(SD) n M(SD) n M(SD) n M(SD) F (df) p d F (df) p d

Latvija 12-15 S3 367 4,0(1.0) 325 3,8(1.0) 230 4,1(1.0) 261 3,9(1.0)

R1 368 4,5(0.9) 327 4,4(0.8) 229 4,7(0.9) 262 4,4(0.8)

R2 367 4,4(1.0) 325 4,2(0.8) 230 4,6(1.0) 262 4,3(0.9)

S1 269 4,6(1.2) 293 4,8(0.9) 346 4,7(1.0) 309 4,9(0.8) 1,549(1.735) .21 .002 3,682(1.735) .06 .005

S2 268 4,2(1.3) 293 4,3(1.1) 346 4,4(1.0) 308 4,2(1.0) 0,098(1.733) .75 .002 1,977(1.733) .16 .003

9-11 S3 265 4,0(1.3) 294 4,3(1.0) 343 4,3(1.1) 305 4,0(0.9) 3,13(1.726) .08 .004 0,424(1.726) .51 .001

R1 268 4,4(1.2) 294 4,9(.09) 344 4,8(0.9) 309 4,6(0.8) 0,134(1.730) .71 0 1,868(1.730) .17 .003

Lietuva R2 268 4,591.1) 294 4,8(.09) 344 4,6(1.1) 308 4,5(0.9) 0,109(1.731) .74 0 2,294(1.731) .13 .003

S1 173 4,7(0.1) 203 5,0(0.8) 191 4,7(1.0) 173 4,8(0.8)

S2 173 4,3(1.1) 203 4,5(1.0) 189 4,2(1.2) 173 4,3(1.0)

12-15 S3 172 4,0(1.2) 203 4,5(1.0) 186 4,0(1.2) 173 4,0(1.0)

R1 171 4,5(1.1) 202 5,0(0.9) 188 4,7(1.1) 173 4,7(0.8)

R2 172 4,4(1.2) 203 4,8(0.9) 188 4,5(1.1) 172 4,6(0.9)

S1 193 4,9(0.8) 126 5,0(0.8) 168 5,0(0.8) 98 5,0(0.7) 0,002(1.287) 1.0 0 0,009(1.287) .9 0

S2 193 4,2(1.1) 126 4,3(0.8) 166 4,1(1.2) 98 4,1(0.8) 1,846(1.285) .18 .006 6,781(1.285) .01* .023

8-11 S3 193 4,3(0.8) 126 4,2(1.0) 163 4,3(1.0) 96 4,1(0.9) 0,286(1.282) .59 .001 0,703(1.282) .40 .002

R1 193 4,9(0.8) 126 4,9(0.7) 171 4,6(1.0) 98 4,9(0.7) 0,314(1.289) .58 .001 1,361(1.289) .24 .005

Slovėnija R2 193 4,8(0.8) 124 4,7(0.8) 171 4,5(1.0) 98 4,7(0.7) 0,005(1.289) .95 0 0,086(1.289) .77 0

S1 158 5,2(0.8) 45 4,9(0.9) 53 5,0(0.7) 40 5,0(0.8)

S2 157 4,3(1.1) 45 4,4(1.0) 53 4,1(1.0) 40 4,4(0.9)

12-15 S3 157 4,3(1.2) 45 4,1(1.1) 53 4,4(1.0) 40 4,0(1.0)

R1 157 5,0(0.8) 45 4,8(0.8) 53 5,0(0.8) 39 5,1(0.8)

R2 157 4,9(0.9) 45 4,5(0.9) 53 4,7(0.9) 39 4,6(1.0)

S1 409 5,2(0.8) 346 5,0(0.7) 282 5,1(0.7) 416 5,0(0.7) 0,349(1.576) .56 .001 11,549(1.576) .001* .02

S2 406 4,4(1.1) 345 4,2(0.9) 280 4,1(1.1) 415 4,3(0.9) 0,878(1.570) .34 .003 0,009(1.570) .91 0

8-11 S3 404 4,5(1.1) 341 4,1(1.0) 279 4,2(1.1) 412 4,1(1.1) 2,422(1.564) .12 .004 0,142(1.564) .70 0

R1 405 5,1(0.8) 341 4,9(0.8) 279 5,1(0.9) 415 4,9(0.8) 0,467(1.56) .50 .001 3,039(1.566) .08 .005

Ispanija R2 403 5,1(0.9) 343 4,7(0.9) 278 4,9(0.9) 413 4,8(0.9) 2,117(1.563) .15 .004 5,114(1.563) .02* .009

S1 162 5,4(0.7) 84 4,7(0.9) 152 5,1(0.9) 182 4,9(0.8)

S2 162 4,5(1.2) 84 4,1(0.8) 151 4,2(1.0) 180 4,4(0.8)

12-15 S3 159 4,5(1.2) 84 3,7(1.0) 151 4,3(1.1) 179 4,0(1.1)

R1 157 5,3(0.7) 84 4,6(0.8) 152 5,2(0.8) 179 4,8(0.9)

R2 157 5,3(0.7) 84 4,4(1.0) 152 5,0(0.8) 177 4,7(0.9)

PASTABA: * = p < 0,05. S1 = Savimonė. S2 = Soc. sąmoningumas. S3 = Savitvarda. R1 = Tarpusavio 
santykių valdymas. R2 = Atsakingas sprendimų priėmimas.

6 lentelės duomenys rodo, kad nagrinėjant mokinių SEU gebėjimus atskirose šalyse, 
buvo nustatyti beveik reikšmingi teigiami pokyčiai dalyje tirtų kintamųjų: socialinis 
sąmoningumas pagerėjo Latvijos mokinių imtyje abiejose amžiaus grupėse, taip pat 
Slovėnijos jaunesnių (8–11 m.) mokinių imtyje. Taip pat pastebėti teigiami pokyčiai 
Lietuvos jaunesnių mokinių (8–11 m.) grupėje savimonės ir savitvardos srityse bei 
Ispanijos jaunesnių mokinių (8–11 m.) savimonės ir tarpusavio santykių srityse. Atsa-
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kingo sprendimų priėmimo įverčiai pakilo Italijos vyresnių mokinių (12–15 m.) imtyje, 
tačiau taip pat nustatytas neigiamas tų pačių kintamųjų pokytis Italijos jaunesnių 
mokinių (8–11 m.) imtyje.
Dalis šių pokyčių buvo neigiami, tai reiškia, kad stebimas nepageidaujamas pokytis: 
Italijos 8–11 m. mokinių patiriamo socialinio sąmoningumo ir atsakingų sprendimų 
priėmimo įverčiai nežymiai sumažėjo. Ispanijos 12–15 m. mokinių savimonės, tarpu-
savio santykių ir atsakingo sprendimų priėmimo balai sumažėjo intervencijos metu. 
Taip pat pastebėtas nežymus neigiamas pokytis Slovėnijos 12–15 m. amžiaus mokinių 
socialinio sąmoningumo srityje.
Toliau analizuojant buvo sudaryti vidutiniai suminiai įverčiai, apjungiant kelis elemen-
tus turinčias skales (angl. multi-item measures). Su pakartotinių matavimų ANOVA 
pagalba buvo tiriama „laiko*grupės“ ir „laiko*grupės*amžiaus_grupės“ sąveika, 
vertinant intervencijos poveikį pagal kintamųjų įverčių vidurkių pokyčius laike ir tarp 
tyrimo grupių. Analizės buvo atliktos atskirai pagal šalis ir bendrai, apjungus visų šalių 
duomenis.
Papildomai buvo įvertinti galimi pokyčiai tarp lyčių, taip pat tarp pre- ir posttestų 
rezultatų tarp amžiaus grupių ir kiekvienos amžiaus grupės viduje. Vertinant inter-
vencijos poveikį statistiškai kontroliuota amžiaus įtaka. Taigi, į galimą mokinių lyties ir 
amžiaus poveikį atsižvelgta įtraukiant šiuos kintamuosius kaip foninius veiksnius.
Atlikus statistinę analizę paaiškėjo, kad tarp šių matavimų nerasta statistiškai reikš-
mingų skirtumų, kai šalių duomenys buvo nagrinėjami atskirai.

7 lentelė. SEU ir probleminis elgesys abiejose mokinių amžiaus grupėse atskirai, pre- ir posttestuose, 
eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse. S1 – Savimonė, S2 – Savitvarda, S3 – Socialinis sąmoningu-
mas, R1 – Tarpusavio santykių įgūdžiai, R2 – Atsakingas sprendimų priėmimas.

Antrojoje duomenų analizės stadijoje mokinių suvoktas SEU buvo tiriamas analizuo-
jant visus penkis svarbiausius SEU komponentus ir probleminio elgesio kintamuosius 
apjungiant visų šalių duomenis į vieną imtį. 7 lentelėje pateikta šių apibendrintų 
rezultatų santrauka.

Tyrimo rezultatai sujungiant šalių duomenis

EKSPERIMENTINĖ GRUPĖ PALYGINAMOJI GRUPĖ 

Pre- Post- Pre- Post-

Kintamasis Amžiaus 
grupė n M(SD) n M(SD) n M(SD) n M(SD)

S1 8 -11 1386 4.87(0.81) 1386 4.94(0.81) 915 4.83(0.83) 915 4.87(0.82)

12-15 1051 4.69(0.76) 1051 4.66(0.76) 938 4.78(0.74) 938 4.74(0.77)

S2 8-11 1379 4.10(1.06) 1379 4.18(1.05) 911 4.03(0.99) 911 4.09(0.00)

12-15 1046 3.99(0.87) 1046 4.06(0.87) 935 4.13(0.90) 935 4.15(0.88)

S3 8 -11 1371 4.13(1.10) 1371 4.11(1.11) 898 4.04(1.05) 898 4.06(1.08)

12-15 1044 3.71(0.99) 1044 3.69(1.04) 928 3.84(1.02) 928 3.79(1.06)

R1 8-11 1371 4.84(0.88) 1371 4.86(0.86) 907 4.76(0.88) 907 4.80(0.86)

12-15 1043 4.57(0.82) 1043 4.51(0.83) 931 4.61(0.85) 931 4.59(0.87)

R2 8 -11 1373 4.80(0.92) 1373 4.76(0.93) 905 4.69(0.93) 905 4.69(0.91)

12-15 1043 4.45(0.86) 1043 4.41(0.85) 926 4.44(0.85) 926 4.52(0.91)

Probleminis 
elgesys1

8-11 1033 -0.95(3.68) 1033 -1.34(3.32) 748 -0.99(3.34) 748 -1.24(3.82)

12-15 877 0.61(5.05) 877 1.29(5.91) 758 0.19(4.85) 758 0.63(5.85)

PASTABA: 1 skaičiuota pagal z įverčius
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1 AMŽIAUS GRUPĖ (8–11 M. AMŽIAUS MOKINIAI)

7 lentelėje pateikti duomenys leidžia spręsti, kad pakartotinių matavimų GLM ver-
tinant Savimonės (S1) įverčius jaunesniojoje amžiaus grupėje (8–11 m. amžiaus) 
nebuvo nustatytas reikšmingas pokytis tarp abiejų grupių [F(1.2299) = 7.552, p =.12, 
partial η2 = .028]. Be to, nerasta statistiškai reikšminga sąveika tarp mokymosi laiko 
(t. y. pre- ir posttesto) ir grupės [F(1.2299) = 0.523, p = .47, partial η2 = .000]. Visgi 
tiriant eksperimentinę ir palyginamąją grupes atskirai, rastas statistiškai reikšmingas 
skirtumas intervencijos grupėje [F(1.2299) = 7.58, p =.006, partial η2 = .003], tačiau 
ne palyginamojoje grupėje [F(1.2299) = 1.702, p = .192, partial η2 = .001] (žr. 7 lente-
lę).

Savitvardos (S2) kategorijoje reikšmingas teigiamas pokytis buvo nustatytas tarp eks-
perimentinės ir palyginamosios grupių [F(1.2288) = 8.992, p =.006, partial η2 = .003], 
tačiau sąveika tarp mokymosi laiko ir tyrimo grupės buvo nereikšminga [F(1.2288) = 
0.136, p =.712, partial η2 = .000]. Tyrinėjant eksperimentinę ir palyginamąją grupes 
atskirai nustatytas reikšmingas pokytis eksperimentinėje [F(1.2288) = 7.13, p =.008, 
partial η2 = .003], bet ne palyginamojoje grupėje [F(1.2299) = 2.871, p = .09, partial 
η2 = .001].

Socialinio sąmoningumo (S3) srityje nerasta reikšmingų pokyčių nei tarp grupių 
[F(1.2267) = 0.004, p =..951, partial η2 = .000], nei tarp mokymosi laiko ir grupės 
[F(1.2267) = 0.324, p =..569, partial η2 = .000]. Taip pat nenustatytas reikšmingas 
pokytis tarp matavimo taškų nei intervencinėje grupėje [F(1.2267) = 0.162, p =.687, 
partial η2 = .000], nei palyginamojoje grupėje [F(1.2267) = 0.165, p =.685, partial  
η2 = .000].

Tarpusavio santykių įgūdžių (R1) rezultatai neparodė pokyčių tarp tyrimo grupių 
[F(1.2276) = 1.70 p =.193, partial η2 = .001], nei tarp mokymosi laiko ir grupės 
[F(1.2276) = 0.330, p =.566, partial η2 = .000]. Pokyčiai tarp pre- ir posttesto ekspe-
rimentinėje grupėje [F(1.2276) = 0.333, p =.566, partial η2 = .000] ir palyginamojoje 
grupėje [F(1.2276) = 1.464, p =.226, partial η2 =.001] buvo statistiškai nereikšmingi.

Statistiškai reikšmingų pokyčių tarp tyrimo grupių nerasta vertinant Atsakingo spren-
dimų priėmimo kintamuosius (R2) [F(1.2276) = 0.805 p =.370, partial η2 = .000]. 
Taip pat nebuvo nustatyta jokių reikšmingų pokyčių tarp mokymosi laiko ir grupės 
[F(1.2276) = 0.946 p =.331, partial η2 = .000]. Kaip ir ankstesniais atvejais taip pat 
buvo nereišmingi skirtumai tarp matavimo taškų intervencinės [F(1.2276) = 2.200  
p =.138, partial η2 = .001] ir palyginamosios grupės viduje [F(1.2276) = 0.002 p 
=.124, partial η2 = .001].

2 AMŽIAUS GRUPĖ (12–15 M. AMŽIAUS MOKINIAI)

Vertinant pakartotinių matavimų GLM rezultatus, vyresnių mokinių (12–15 m.) grupių 
Savimonės (S1) įverčiai statistiškai reikšmingai nesiskyrė [F(1.1987) = 3.737 p =.053, 
partial η2 = .002]. Pokyčiai tarp mokymosi laiko ir grupės taip pat nebuvo reišmingi 
[F(1.1987) = .001 p =.971, partial η2 = .000], kaip ir pokyčiai tarp matavimo taškų nei 
eksperimentinėje [F(1.1987) = 2.055 p =.152, partial η2 = .001], nei palyginamojoje 
grupėje [F(1.1987) = 1.703 p =.192, partial η2 = .001] (žr. 7 lentelę).
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Savitvardos (S2) srityje pokytis tarp grupių buvo reikšmingas [F(1.1979) = 5.364  
p =.021, partial η2 = .003], tačiau pokyčiai tarp matavimo taškų ir grupės [F(1.1979) = 
1.605 p =.205, partial η2 = .001] buvo nereikšmingi. Tolesnė analizė atskleidė reikš-
mingą teigiamą pokytį eksperimentinėje grupėje [F(1.1979) = 6.800 p =.009, partial 
η2 = .003], tačiau ne palyginamojoje grupėje [F(1.1979) = 0.521 p =.470, partial η2 = 
.000].

Vertinant Socialinio sąmoningumo (S3) įverčių skirtumus (tarp grupių) [F(1.1970) = 
1.894 p =.169, partial η2 = .001] bei tarp matavimo taškų intervencinėje [F(1.1970) = 
0.164 p =.685, partial η2 = .000] ir kontrolinėje grupėse [F(1.1979) = 2.278 p =.131, 
partial η2 = .001] statistiškai reikšmingų pokyčių nenustatyta.

Tarpusavio santykių (R1) rezultatai parodė reikšmingą pokytį tarp grupių [F(1.1972) = 
4.532 p =..033, partial η2 = .002], tačiau sąveika tarp mokymosi laiko ir grupės nebu-
vo reikšminga [F(1.1972) = 0.862 p =.353, partial η2 = .000]. Statistiškai reikšmingas 
neigiamas pokytis intervencinėje grupėje buvo nustatytas vertinant tarp matavimo 
taškų [F(1.1972) = 4.954 p =.026, partial η2 = .003], bet palyginamojoje grupėje 
[F(1.1972) = 0.682 p =.409, partial η2 = .000] tokio skirtumo nebuvo.

Pakartotinių matavimų GLM rezultatai vertinant Atsakingo sprendimų priėmimo (R2) 
pokyčius atskleidė reikšmingą pokytį tarp dviejų grupių [F(1.1967) = 1,972, p =.16, 
partial η2 = .001], tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų tarp mokymosi laiko (t. y. 
pre- ir posttesto) ir grupės nenustatyta [F(1.1967) = 0.499, p = .48, partial η2 = .000]. 
Vis dlėto, vertinant intervencinę ir palyginamąją grupes atskirai, statistiškai reikšmin-
gų skirtumų tarp matavimų nei intervencinėje grupėje [F(1.1967) = 2.368, p =.124, 
partial η2 = .001], nei palyginamojoje grupėje [F(1.1967) = 0.230, p = .632, partial  
η2 = .000] nerasta.

PROBLEMINIS ELGESYS
Jaunesniųjų mokinių grupėje pakartotinių matavimų GLM atskleidė reikšmingą pokytį 
tarp eksperimentinės ir kontrolinės grupių [F(1.1779) = 11.819, p =.001, partial η2 = 
.007] Probleminio elgesio srityje. Nepaisant to, sąveika tarp mokymosi laiko ir grupės 
nebuvo reikšminga [F(1.1779) = 0.620, p =.431, partial η2 = .000], tačiau, analizuo-
jant skirtumus tarp matavimų atskirai intervencinėje ir palyginamojoje grupėse,
nustatytas statistiškai reikšmingas pokytis intervencinėje grupėje [F(1.1779) = 10.628, 
p =.001, partial η2 = .006], bet ne palyginamojoje grupėje [F(1.1779) = 3.028,  
p =.0082, partial η2 = .002].

Vyresniųjų mokinių grupėje Probleminio elgesio rezultatai parodė, kad tarp grupių 
buvo statistiškai reikšmingas įverčių pokytis laikui bėgant [F(1.1663) = 19.151, p 
<.001, partial η2 = .012], nors sąveika tarp mokymosi laiko ir grupės buvo nereiš-
minga [F(1.1663) = 0.937, p <.333, partial η2 = .001]. Reikšmingas neigiamas pokytis 
buvo nustatytas tarp matavimo taškų tiek eksperimentinėje [F(1.1663) = 15,401,  
p <.000, partial η2 = .009], tiek ir palyginamojoje grupėje [F(1.1663) = 5,404, p <.020, 
partial η2 = .003].

Apibendrinant, sąveikos tarp laiko (pre- ir post-) bei grupės (intervencinės ir paly-
ginamosios) buvo nereikšmingos. Tai rodo, kad intervencijos poveikis buvo silpnas. 
Poriniai palyginimai atskleidė kelis reikšmingus teigiamus ir neigiamus pokyčius inter-
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vencinėje grupėje, net kai pokyčiai palyginamojoje grupėje buvo nereikšmingi (pvz., 
jaunesnių mokinių Savimonė, Savitvarda ir Probleminis elgesys, taip pat vyresnių 
mokinių Savitvarda ir Tarpusavio santykių įgūdžiai).

Atsižvelgiant į jautrų šio kintamojo pobūdį, visos dalyvaujančios šalys vertintos kaip 
viena grupė. Vienfaktorinė (angl. Univariate) dispresinė analizė panaudota siekiant 
ištirti galimą intervencijos poveikį. Statistiškai reikšmingų pokyčių nerasta.

8 lentelė. Suminis kintamasis, pavadintas Probleminiu elgesiu, apjungia patyčių, žalingų medžiagų 
vartojimo ir pamokų praleidinėjimo elementus. 

Eksperimentinė grupė Palyginamoji grupė INTCOM

n Mean Std Dev n Mean Std Dev F(df) p Std Dev

Problemi-
nis elgesys 1963 .04 .28 1548 .04 .29 .54(1.1350) .46 0

Šiuo tyrimu siekta įvertinti metodinio rinkinio, sukurto socialinių ir emocinių įgūdžių 
vertinimui mokykloje, efektyvumą. Pagrindiniai tyrimo rezultatai atskleidė, kad mo-
kytojų atsakymai į pre- ir posttesto klausimus nebuvo statistiškai reikšmingi. Moki-
nių grupėje vertinant rezultatus atskirai pagal šalis, statistiškai reikšmingų skirtumų 
nenustatyta.
Sujungus šalių duomenis, pastebėtas pageidaujamas intervencijos pokytis mokinių 
patiriamos savimonės ir savitvardos srityje jaunesniųjų mokinių grupėje. Vyresniųjų 
mokinių grupėje (12–15 m.) laikui bėgant pagerėjo tik patiriama savimonė eksperi-
mentinėje grupėje, bet ne palyginamojoje grupėje. Šioje amžiaus grupėje tarpusavio 
santykių įgūdžiai intervencinėje grupėje netgi sumažėjo. Galima teigti, kad interven-
cija suteikė pridėtinės vertės jaunesniems dalyviams, kurios negalima paaiškinti vien 
tik raidos pokyčiais šešių mėnesių laikotarpiu. Vis dėlto sąveikos nebuvo statistiškai 
reikšmingos, todėl negalime daryti išvados, kad šie mokinių pokyčiai įvyko dėl inter-
vencijos.
Kadangi intervencija buvo susijusi su socialinių ir emocinių įgūdžių vertinimu, tikė-
tina, kad jos metu mokinių savimonė pagerėjo, tačiau ji nebuvo pakankama, kad 
padėtų mokiniams įgyti kitų įgūdžių. Lytinė branda taip pat galėjo turėti įtakos pa-
auglių grupei, dėl to jiems galėjo būti sunku valdyti save, o geresnis savo savitvardos 
sunkumų supratimas galėjo nulemti prastesnį tarpusavio santykių supratimą nei prieš 
intervenciją.
Šie rezultatai atrodo prasmingi: pradėti vertinti ir apmąstyti savo SEU įgūdžius yra 
pirmasis žingsnis pradedant juos ugdytis. Gali būti, kad mokytojai ir jų mokiniai ėmė 
geriau suprasti savo elgesį. Tai gera pradžia toliau ugdant šiuos įgūdžius, todėl vertin-
ga toliau stengtis konkrečiau mokyti SEU įgūdžių.
Svarbu apmąstyti ir pačią tyrimo metodologiją. Pasirinktas analizės metodas ir klausi-
mynas šiuo atveju tiesiog neužfiksavo dalyvių mokymosi pasiekimų. Nors klausimyno 
psichometrinės charakteristikos patenkinamos, instrumentas galėjo būti per ilgas ir 
tam tikra prasme netinkamas tikslinėms mokinių amžiaus grupėms.
Taip pat gali būti, kad tyrimo klausimynas, nepaisant atvirkštinio vertimo procedūros, 

Rezultatų aptarimas

PASTABA: intcom = efekto dydis tarp subjektų.
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nevisiškai tiko skirtingoms kultūroms ir išversti teiginiai nepilnai atitiko skirtingų kultū-
rų raišką. Vis dėlto, kalbant apie mokytojus, problemų kilo tikriausiai ne dėl klausimy-
no, nes tais pačiais instrumentais per ankstesnius tyrimus pavykdavo užfiksuoti moky-
tojų pasirengimo SEU pokyčius skirtingose šalyse. Anksčiau vykdant tyrimus sebėtas 
plačiai taikomų ir gerai struktūruotų mokymo programų, tokių kaip „Lions Quest“, 
poveikis (Talvio, Berg, Litmanen, & Lonka 2016; Talvio, Hietajärvi, Matichek-Jauk, & 
Lonka 2019). Šiomis programomis siekiama ne tik įvertinti SEU, bet ir pateikiamos 
konkrečios priemonės socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui. Kadangi pre- ir posttes-
tus galėjo skirti net šeši mėnesiai, tikėtina, kad mokiniai patyrė ir kitų pokyčių, kurių 
nepavyko diferencijuoti nuo intervencijos poveikio.
Tai, kad posttesto duomenys rinkti mokslo metų pabaigoje, taip pat galėjo paveikti 
mokinių ir mokytojų atsakymus. Mokytojų atveju apklausas galėjo skirti per ilgas laiko 
tarpas, taigi, intervencijos metu išmoktą turinį mokytojai galėjo primiršti dėl savo dar-
bo krūvio įvairovės. Tikėtina, kad mokytojai taip pat buvo užsiėmę vertinimo proce-
dūromis ir kitomis mokslo metų pabaigos veiklomis. Kartu tikėtina, kad mokiniai jau 
nebuvo tokie įsitraukę į mokslus, jų dėmesys jau buvo nukreiptas į vasaros atostogas. 
Taigi, tikėtina, kad tiek mokytojai, tiek mokiniai intervencijos metu išmoko daugiau, 
nei posttestas sugebėjo parodyti.
Be abejo, taip pat tikėtina, kad intervencijos nebuvo efektyvios dėl trumpos trukmės. 
Intervencijos buvo naujai sukurtos, todėl galėjo nepakakti laiko jas išbandyti ir tobu-
linti. Iš tiesų, daugelis įsitvirtinusių SEU mokymo programų yra prieinamos jau drau-
giau nei 30 metų, per kuriuos jos buvo nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į mokinių ir 
mokytojų grįžtamąjį ryšį. Atitinkamai SEU intervencijų plėtojimui tikriausiai reikia dau-
giau laiko ir nuolatinės sąveikos tarp programų kūrėjų, praktikų ir politikos formuoto-
jų. Ekspertiškumo studijos taip pat patvirtina, kad reikia laiko tam, kad žinios pavirstų 
įgūdžiais (pvz., Ericsson, 2007). Taip žvelgiant, gali būti, kad matavimo taškai buvo 
per arti vienas kito, kad pritrūko laiko mokytojams tapti SEU mokymo ekspertais, o 
mokiniams – įgyti žinių (iš mokytojų) ir vėliau pritrūko praktikos, kad transformuotų 
šias žinias į įgūdžius.

Visgi svarbu, kad tyrimo partneris nepriklausė nuo intervencijos vykdytojų. Tai ypač 
reikšminga tokiais atvejais kaip šis, kai tyrimo rezultatai nėra visiškai tokie, kaip no-
rėtųsi. Manome, kad šis faktas taip pat yra svarbus tyrimo rezultatas: tyrime nebuvo 
nustatyta jokių akivaizdžių pokyčių realių tarpusavio santykių srityje naudojant šį in-
tervencijos modelį. Reikia toliau dirbti plėtojant intervenciją nuo SEU įgūdžių vertini-
mo iki sistemingo ir ilgalaikiškesnio jų ugdymo. Kartu svarbu įvertinti realius įgūdžius 
įvairiuose kontekstuose ir pasitelkiant tikslesnius tyrimo instrumentus.

Atliekant tyrimą būtų buvę pravartu turėti daugiau specifinės informacijos apie kon-
krečias mokyklas, tačiau Europos Sąjungoje galiojančios etikos ir asmens duomenų 
apsaugos procedūros (BDAR) neleido mums rizikuoti tyrimo dalyvių anonimiškumu. 
Dalis mokyklų buvo per mažos, atskleidžiant jų pavadinimus būtų buvę nesunku 
atskleisti ir dalyvių tapatybes. Plataus masto tyrimai turi savų privalumų, tačiau gali 
paslėpti svarbius kontekstinius pokyčius. Siekiant geriau juos suprasti, kiekviena tyri-
me dalyvavusi šalis rengia papildomas analizes siekiant ištirti vien tik jų šalies mokinių 
ir mokytojų duomenis ir jų sąveikas. Be to, projekto metu dr. Baiba Martinsone iš 
Latvijos universiteto atlieka kokybinį tyrimą (šiuo metu vykdoma), grįstą stebėsenos 
procedūromis, kurios vyko intervencijos metu. Šis tyrimas gali atskleisti daugiau kon-
tekstinių intervencijos aspektų.
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Be to, planuojame įvertinti, ar konkrečios mokinių ir mokytojų starto pozicijos galėjo 
daryti įtaką gebėjmų ir eksperimentinės poveikio priemonės sąveikai (angl. aptitude 
treatment interaction (ATI). Šie klausimai nebuvo įtraukti tyrimo problematikoje tarp 
projekto tikslų, tačiau galėsime pasitelkti turimus duomenis tikrindami kelias naujas 
hipotezes. Apibendrindami galime teigti, kad projektas vertingai prisidėjo aiškinant 
SEU problemų kompleksiškumą ir įkvėpė daug naujų tyrimo klausimų.

Net patys populiariausi mokyklose taikomi SEU metodai ne visada suteikia tvirtų 
kompetencijų ugdymo įrodymų (Corcoran ir kt., 2018), nors daugelis kvazieksperi-
mentinių intervencijos tyrimų, naudojusių anksčiau validuotus klausimynus, buvo 
praktiškai naudingi vertinant gerai žinomų ir įsitvirtinusių SEU intervencijų poveikį. 
Mūsų tyrimas atskleidė, kad vien pradėjus kreipti dėmesį į SEU vertinimą, dalyvių sa-
vimonės gebėjimai keičiasi nepriklausomai nuo amžiaus grupės. Jaunesnieji mokiniai 
patobulino kelis savitvardos įgūdžius, tačiau tai sunkiau sekėsi paaugliams. Tai rodo, 
kad intervencijas verta pradėti anksčiau, prieš prasidedant audringai lytinei brandai.
 SEU vertinimas buvo svarbi pradžia plėtojant tolesnes socialinių ir emocinių kom-
petencijų ugdymo veiklas. Vis dėlto vertinant naujas SEU intervencijas papildomi kon-
tekstiniai ir kokybiniai tyrimo metodai padėtų geriau suprasti, kaip jas tobulinti.

Su išsamia tyrimo ataskaita galima susipažinti projekto „Learning to Be“ tinklalapyje
 www.learningtobe.net

Išvados

PROJEKTO „MOKYMASIS BŪTI“ SUVOKTOS NAUDOS RODIKLIAI: KOKYBINĖ 
STEBĖSENOS DUOMENŲ ANALIZĖ 
(Ataskaitą parengė Dr. Baiba Martinsone, Latvijos universitetas)

Siekdami pritaikyti mokymo metodus, kad jie atlieptų mokinių poreikius, ir sąmonin-
gai įgyvendinti SEU klasėse, mokytojai turi gebėti vertinti mokinių socialinių ir emoci-
nių kompetencijų pažangą. Mokytojai du kartus galėjo reflektuoti, kaip jie supranta, 
kokie yra mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų pažangos įrodymai.  Eksperi-
mentinių mokyklų mokytojai išsakė savo nuomonę iš karto, po pirmųjų mokymų (žr. 9 
lentelę).

Kokybinio tyrimo duomenys

9 lentelė. Kategorijos, temos ir po pirmųjų mokymų mokytojų atsakymų į klausimą: kokie yra mokinių 
socialinių ir emocinių kompetencijų pažangos įrodymai, pavyzdžiai

KATEGORIJOS TEMOS CITATŲ PAVYZDŽIAI

Socialinio ir 
emocinio ugdymo 
įgūdžiai

Savimonė
Savitvarda
Socialinis sąmoningumas
Tarpusavio santykiai
Atsakingas sprendimų 
priėmimas

„Supras save“
„Gebės kontroliuoti savo emocijas ir elgesį“
„Geresni santykiai“
„Pagerės sprendimų priėmimo įgūdžiai“
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Akivaizdu, kad mokytojai išreiškia teigiamus mokinių socialinių ir emocinių kompe-
tencijų pokyčius; daugiausia minimi bendrieji teiginiai ir SEU įgūdžiai (geresni santy-
kiai, didesnė mokinių motyvacija, laimingesni mokiniai ir kt.). Tik dalis respondentų 
įvardijo konkrečius ir pamatuojamus mokinių SEU kompetencijų pažangos rodiklius, 
tokius kaip: „mokiniai gebės įvardyti bent tris emocijas“ arba „gebės pasakyti, ką jie 
išmoko“. Tokie rezultatai paskatino projekto „Mokymasis būti“ ekspertus daugiau dė-
mesio skirti ir padėti dalyviams suprasti, kaip galima konceptualizuoti ir įvertinti SEU. 
Antrą kartą mokytojai galėjo išsakyti savo nuomonę konsultacijų metu. Buvo atlikta 
teminė analizė, kurios rezultatai atskleidė, jog labai pagerėjo mokytojų gebėjimai 
įvardyti mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų pažangos įrodymus (žr. 10 lente-
lę).

KATEGORIJOS TEMOS CITATŲ PAVYZDŽIAI

Bendrieji teiginiai, 
be išmatuojamų 
rodiklių 

Klasės ir mokyklos klimatas
Geresnė darbo atmosfera 
pamokų metu 
Emocinė savijauta (arba 
gerovė)

„Geriau jaučiasi mokykloje“
„Atsakingai dirba pamokose“
„Daugiau dėmesio asmeniniam augimui“
„Geresnė sveikata“
„Daugiau autonomijos“
„Savo vietos švietimo sistemoje supratimas“

Stebimi ir išmatuo-
jami rodikliai

Geresni akademiniai rezultatai
Savirefleksijos pagerėjimo įro-
dymai (gebėjimas reflektuoti 
raštu ir žodžiu) 
Aktyvaus dalyvavimo požymiai

 „Geresni pažymiai“
„Užduoda klausimus ir demonstruoja iniciatyvą“
 „Po pamokos geba įvardyti, ką išmoko ir kas dar liko 
neaišku“
„Po sudėtingų situacijų geba analizuoti savo ir kitų elgesį, 
gali įvardyti situacijos priežastis ir pasekmes“ 
„Kokybiškesni atsakymai įsivertinimo kortelėse“
„Mokiniai, kurie anksčiau bijojo išsakyti savo nuomonę, 
dabar ją išsako“
„Sumažės mokyklos nelankymas“

KATEGORIJOS TEMOS CITATŲ PAVYZDŽIAI

Bendrieji teiginiai SEU įgūdžiai
Įsitraukimas
Metodinio rinkinio vertinimas

„Jie yra labiau autonomiški“; „Jie geriau pažįsta savo emo-
cijas“; „Mokinių tarpusavio santykiai yra geresni“
„Jie yra motyvuoti stengtis“
„Mokiniai labai dėmesingi šioms veikloms, jie priima jas 
kaip žaidimą ir dėmesingai dalyvauja“ 
„Mokiniams labai naudinga savianalizės knygelė“ 

Stebimi ir 
išmatuojami 
rodikliai

Saugi mokymosi aplinka
Tarpusavio santykių 
pagerėjimas
Akademinių pasikeitimų ir 
įsitraukimo pokyčiai
Drausmės klausimai

„Vaikai neskuba namo. Mokykla tapo vieta, kur jiems gera. 
Mokiniai bendrauja, kartu daro namų darbus arba tiesiog 
ilsisi „salelėse“ (mokykloje atsirado naujų bendravimui 
skirtų erdvių).“ 
„Viena vaikų pora – berniukas ir mergaitė anksčiau nemėgo 
vienas kito, jie nebuvo draugai. Dabar jie gražiai tarpusavy-
je bendrauja (valgykloje jis paglostė jos skruostą)“;  

10 lentelė. Kategorijos ir temos su mokytojų atsakymų, išsakytų konsultacijų metu, pavyzdžiais, apie 
mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų pažangą. 
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KATEGORIJOS TEMOS CITATŲ PAVYZDŽIAI

Socialinės kompetencijos
Problemų sprendimas
Savirefleksija
Emocinis sąmoningumas

„Grupėje mokiniai padeda berniukui, kuriam sunku.“ 
„Jie prisimena, ką mokėsi praeitoje pamoke“; „Pasakojimo 
metu mano kolega skaitė, o aš stebėjau klasę. Pastebėjau, 
kad mokiniai susikaupę sekė tekstą.“ 
„Jie pataiso vienas kitą, kai pastebi netinkamą elgesį“; 
„Mokiniai neleidžia vienas kitam nusirašinėti ir nutildo tuos, 
kurie elgiasi netinkamai.“ 
„Tie vaikai, kurie anksčiau buvo tylūs, dabar labiau įsitrau-
kia į veiklą“; „Droviausi pasisako daugiau, o energingiausi 
mokiniai tapo ramesni“; „Vaikai daugiau dėmesio skiria vie-
nas kitam, labiau reaguoja į vienas kito žodžius, nuramina 
vienas kitą, pastebi, jei ko nors nėra klasėje.“ 
„Vaikai pradėjo kalbėtis ir bendradarbiauti siekdami išspręs-
ti įvairias situacijas“; „Mokiniai daugiau kalbasi tarpusavyje 
ir su mumis, siekdami išspręsti kilusias problemas.“ 
„Po darbo grupėje, kai užpildė savirefleksijos lentelę, moki-
niai pasakė, kad tokiu būdu jiems mokytis patinka labiau.“
„Vaikai pradėjo vartoti tokias frazes kaip „Man neramu“, 
„Aš pykstu, nes…““; „Mokiniai įvardija savo jausmus, emo-
cijas ir geba apibūdinti situaciją.“ 

Šį kartą atsakymai buvo daugiau susiję su pastebimais ir pamatuojamais socialinių ir 
emocinių kompetencijų pažangos įrodymais. Palyginus šiuos rezultatus su prieš inter-
venciją gautaisiais, pastebėta, kad mokytojų gebėjimas atpažinti aiškius individualius 
ir visos klasės / mokyklos SEU kompetencijų pažangos įrodymus pagerėjo. Tik nedide-
lė dalis citatų buvo bendrieji teiginiai arba metodinio rinkinio vertinimai. 

I. IŠVADOS

I. a. Projekto „Mokymasis būti“ konsultacijų metu pastebėta, kad visose šalyse 
mokytojų gebėjimas atpažinti SEU įgūdžių pažangos įrodymus pagerėjo.  Mokyto-
jai nevardijo bendrųjų teiginių, bet atrado konkrečius, aiškius ir pamatuojamus SEU 
įgūdžių pažangos įrodymus. Tikslingas neakademinių įgūdžių stebėjimas ir vertinimas 
yra viena pagrindinių kompetencijų, kuri reikalinga norint pritaikyti mokymo metodus 
ir efektyviai įgyvendinti socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje. 

I. b. Mokytojai teigia pastebėję, kad pagerėjo mokinių socialiniai ir emociniai įgū-
džiai: savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių ir atsa-
kingų sprendimų priėmimo. 

Stebėsenos duomenys leidžia suprasti ir dalyvavimo „Mokymasis būti“ intervencijoje 
naudą mokytojams. Po beveik keturių mėnesių intervencijos kiekvienoje šalyje  orga-
nizuotos nacionalinės konferencijos. Jų metu mokytojai turėjo galimybę apmąstyti, 
ką jie gavo dalyvaudami „Mokymasis būti“ projekte. Buvo atlikta teminė analizė iš 
užrašytų Latvijos ir Slovėnijos mokytojų atsakymų (žr. 11 lentelę).
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11 lentelė. Kategorijos ir temos su mokytojų atsakymų į klausimą: Kuo jums buvo naudingas keturis 
mėnesius trukęs aktyvus SEU metodinio rinkinio įgyvendinimas, pavyzdžiais. 

KATEGORIJOS TEMOS CITATŲ PAVYZDŽIAI

Asmeninis 
augimas 

Emocijų išraiška
Pasitikėjimas savimi
Savitvarda
Asmenininis elgesys
Asmeninis bendravimas 

„Aš tapau empatiškas ir kantresnis“
„Žinau, kaip sustoti ir įkvėpti“
„Pradėjau su mokiniais emocionaliau bendrauti, mūsų 
santykiai tapo gilesni“; „Aš tapau socialiai atsakingas, 
padedu nepažįstamiems.“ 
„Projektas paskatino pakeisti požiūrį į tėvus, jie tapo 
partneriais.“

Profesinis Skiriamas laikas SEU
Profesinis bendradarbia-
vimas
Naujų metodų naudojimas

„Daugiau dėmesio skiriu tam, KAIP mokau, o ne KĄ mokau“
„SEU yra prioritetas“
„Dabar aš geriau bendradarbiauju su kolegomis“
 „Kasdieniame darbe taikau metodus, tokius kaip Laikas 
pagalvoti ir Šviesoforo spalvos“
„Dabar grįžtamąjį ryšį teikiu tikslingai“

Bendrieji 
teiginiai

„Paprastu būdu mes galime padaryti didelius pokyčius“
„Dar yra kur tobulėti“
„Aš esu tinkamame kelyje“ 
„Geriau nesusikoncentruoti į dalykus, kurių negaliu 
išspręsti“

Atsakymai daugiausia orientuoti į asmeninę ir profesinę naudą. Tik keli atsakymai 
buvo formalūs. Suvokiama, kad mokytojo socialinės ir emocinės kompetencijos yra 
labai svarbios sėkmingam mokymui, socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimo ir 
vertinimo klasėje sėkmei. 

II. IŠVADOS

II. a. Mokytojai vertina dalyvavimą projekte „Mokymasis būti “. Duomenys atsklei-
džia asmeninę ir profesinę naudą. Pagrindinė asmeninė nauda siejama su geresniais 
gebėjimais reikšti emocijas, pagerėjusiu pasitikėjimu savimi, savitvarda bei geresniais 
elgesio ir bendravimo lygmenimis. Profesinė nauda daugiausia siejama su pagerėju-
siu bendradarbiavimu su kolegomis, kompetencijomis taikant naujus mokymo meto-
dus (naudojant metodinį rinkinį), bei sąmoningu laiko skyrimu socialiniam ir emoci-
niam ugdymui. 

Mokytojai ir mokyklos administracijų atstovai išskyrė rezultatus ir kitose srityse: 
aktyvus metodinio leidinio įgyvendinimas, naudojamų metodų praplėtimas, naujų 
praktikų kūrimas ar stiprinimas (reguliarūs pedagogų susitikimai, apimantys dis-
kusijas, planavimą, metodinę ir emocinę paramą); bendradarbiavimas su mokyklų 
konsultantais, sukurtas SEU mokyklų visoje šalyje tinklas; mokyklos, kaip mokymosi 
bendruomenės, stiprinimas (visi dalyviai mokosi – administracijos atstovai, moky-
tojai, mokiniai, techninis personalas ir tėvai); tyrimų duomenys suteikia įžvalgų apie 
būtinus patobulinimus ateityje. 
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III. IŠVADOS

III. a. Dalyviai (mokytojai ir administracijos atstovai) įvardijo teigiamus pokyčius 
visoje mokykloje.  Požiūrio į SEU visoje mokykloje plėtojimas, projekto intervencijos 
įtraukimas į kitas gerai išvystytas mokyklos veiklas (ryšio su kitais projektais palaiky-
mas, atrastas laikas SEU įgyvendinimo planavimui ir neakademinių įgūdžių vertinimui, 
moksliniais tyrimais grįstų sprendimų, atsižvelgiančių į mokinių socialinių ir emocinių 
kompetencijų vystymą, priėmimas). 
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Pagrindinis projekto tikslas buvo paskatinti SEU praktikos plėtrą siekiant užtikrinti tva-
resnį socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimą mokyklose. Įgyvendinant projektą 
tapo aišku, jog projekto partnerių švietimo sistemos ir socialiniai kontekstai (kultūra, 
visuomenė) skiriasi, todėl SEU praktikos ir politikos tobulinimo rekomendacijos turi 
būti nagrinėjamos atskirai, pritaikant jas kiekvienam vietos / nacionaliniam konteks-
tui. Taip pat buvo nustatyti ir pateikti tam tikri bendri socialinio ir emocinio ugdymo 
įgyvendinimo mokykloje aspektai.  

Toliau pateikiame projekto komandos parengtas rekomendacijas SEU praktikos stipri-
nimui. Rekomendacijos grindžiamos:

● Esamos literatūros ir švietimo politikos apžvalga;
● Vykdant projektą atlikto eksperimentinio tyrimo išvadomis;
● Konsultacijų metu atliktų kokybinių interviu ir stebėsenos rezultatais;
● Įžvalgomis iš diskusijų su švietimo bendruomenėmis visose partnerių šalyse 
(vietos ir nacionalinės valdžios atstovais, mokyklų vadovais, mokytojais, moki-
niais ir tėvais, švietimo ekspertais ir tyrėjais).

Rekomendacijos SEU 
praktikos stiprinimui 

Šiame skyriuje pateikiamos projektų partnerių parengtos konkrečioms šalims skirtos 
SEU įgyvendinimo tobulinimo rekomendacijos. 

Specifinės rekomendacijos šalims

● Įtraukti socialinių ir emocinių įgūdžių pasiekimų reikalavimus į bendrąsias 
programas. Mokymosi tikslai, orientuoti į socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymą, turi 
būti įtraukti į bendrąsias programas bei susieti su bendrojo ugdymo dalykų turiniu, 
kad būtų užtikrintas holistinis, nuoseklus ir įtraukiantis požiūris į socialinių ir emoci-
nių įgūdžių ugdymą. 

● Skirti laiko socialiniam ir emociniam ugdymui.  Apsvarstyti dalykų mokymo ir 
mokymosi valandų paskirstymą nacionaliniuose teisės aktuose, kad būtų užtikrintas 
efektyvus SEU įgyvendinimas, atsižvelgiant į šiuos pasiūlymus:  1) skirti bent valandą 
per savaitę SEU įgyvendinimui; 2) rasti laiko mokytojų darbo dienoje ir skirti tą laiką 
savianalizei, savirefleksijai ir mokymo gebėjimų tobulinimui; 3) papildomai skirti laiko 
mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių.  

● Apsvarstyti vertinimo politiką ir praktiką. Labai svarbu iš naujo apsvarstyti 
vertinimo politiką nacionaliniu lygiu, bagiamąjam apibendrinamąjam vertinimui ir 
priėmimui į aukštąsias mokyklas naudoti ne tik išorinių patikrinimų, bet ir už ilgesnį 
laikotarpį mokinio įgytus vertinimus; pavyzdžiai gali būti: asmeninės pažangos aplan-
kai, mokymosi žurnalai, mokymosi ženkleliai ir kt.

● Palaikyti mokytojų gebėjimus vertinti mokinių mokymąsi ir pasiekimus. 
Sustiprinti mokytojų gebėjimus vertinti, suteikiant žinių ir įgūdžių efektyviai taikyti 
formuojamojo vertinimo strategijas, įgyvendinant pagrįstą ir teisingą apibendrinamąjį 

LIETUVA
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vertinimą ir naudotis mokymosi įrodymais siekiant pagerinti mokinių mokymąsi.
● Užtikrinti nuoseklų ilgalaikį ir tyrimais grįstą mokytojų rengimą įgyvendinti 

SEU. Mokytojų rengimo programos turėtų orientuotis į: 1) mokytojų gebėjimus efek-
tyviai ugdyti mokinių socialinius ir emocinius įgūdžius; 2)  pačių mokytojų socialinių 
ir emocinių įgūdžių tobulinimą: stiprinti savimonę, savitvardą, tarpusavio santykių 
įgūdžius, asmeninę gerovę. Tai svarbu siekiant geresnės mokymo kokybės, mokytojų 
ir besimokančiųjų gerovės. Galimi pavyzdžiai: supervizijų grupės, kolegų konsultaci-
jos, seminarai; 3) rengiant mokytojus universitetuose ir kolegijose turėtų būti organi-
zuojami SEU kursai. 

● SEU palaikančios mokyklos kultūros kūrimas.  Administracijos atstovai yra 
labai svarbūs skatinant socialinį ir emocinį ugdymą. Mokykloms svarbu plėtoti vidines 
ir išorines kokybės užtikrinimo sistemas, kurios leistų mokyklų administracijai sulaukti 
tinkamos paramos kuriant SEU palaikančią ir įtraukiančią kultūrą mokykloje.

Nacionalinis lygmuo
● Užtikrinti nuolatinį mokytojų ir mokyklos darbuotojų švietimą ir mokymą (taip 
pat rengiant mokytojų ir mokyklų vadovų rengimo programas). 
● Skatinti visuomenę suvokti SEU svarbą (atsižvelgiant į jau parengtus tinklus, 
kurie galėtų padėti, pavyzdžiui, Sveikų mokyklų tinklas (angl. Health School Ne-
twork). 
● Tobulinti mokyklų politiką, labiau atkreipiant dėmesį į sistemingą SEU įgūdžių 
integravimą į ugdymo programas. 
● Sudaryti tarpsektorinę grupę, kuri kurtų programų kokybės vertinimo kriterijus. 
● Panaudoti Europos Sąjungos skiriamas lėšas kokybiškoms programoms ir inicia-
tyvoms plėsti. 

SLOVĖNI

● Socialines ir emocines kompetencijas reikia įtraukti į ugdymo programas kaip 
vienas iš kompetencijų, kurias vaikai turi išmokti. 

● Sėkmingas SEU įgyvendinimas turi prasidėti nuo ankstyvojo amžiaus. Jaunesni 
mokiniai lengviau priima SEU, todėl gauna daugiau naudos. 

● SEU turi būti įgyvendinamas bent jau mokyklos lygmeniu. Visi mokyklos ben-
druomenės nariai turi prisidėti prie socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimo ir 
mokymo. 

● Ugdymo įstaigų vadovai daro esminį poveikį SEU įgyvendinimo kokybei. Jie 
prisiima atsakomybę ir pareigas koordinuoti sėkmingą SEU įgyvendinimą mokyklo-
je. Mokyklos vadovybė turi būti atsakinga (arba bent jau įtraukta) ir vadovauti SEU 
įgyvendinimo procesui. 

● Svarbu perduoti žinią mokyklos (ir švietimo) atstovams, kad pokyčiai prasideda 
nuo jų. 

● SEU vertinimas turėtų būti atliekamas reguliariai nacionaliniu lygiu. Siūloma SEU 
vertinimą įtraukti kaip vieną iš mokyklos akreditacijos rodiklių. 

LATVI  
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Mokyklos lygmuo
● Užtikrinti nuolatinį mokyklos vadovybės švietimą.
● Kurti gaires ir rekomendacijas mokyklos vadovams (pavyzdžiui, kas yra efektyvu, 
vertinimas, įrodymais grįstų praktikų registras, kaip įtraukti ir dirbti su tėvais). 
Mokytojų lygmuo
● Užtikrinti nuolatinį mokytojų švietimą (SEU svarba, pačių mokytojų SEU įgūdžių 
tobulinimas). 
● Užtikrinti darbo vietos kokybę (mažiau administracinio darbo, skatinti mokyklos 
vadovo paramą).
● Sudaryti galimybes ir skirti laiko SEU vizijos formavimui, veikloms, vertinimo 
priemonėms, grįžtamajam ryšiui ir mokyklos komandos susitikimui kartą per me-
tus.

Iki šiol iniciatyvos, susijusios su SEU, buvo įgyvendinamos pavienėse mokyklose. 
Todėl šios rekomendacijos yra orientuotos į valstybės švietimo politikos lygmenį. 
Toliau pateikiamos šalies švietimo politikos rekomendacijos įgyvendinant SEU: 

● Paminėti SEU modelį (CASEL) kitoje „Nacionalinės priešmokyklinio ugdymo 
programos ir pirmojo ugdymo ciklo gairėse“. „Naujose rekomendacijose dėl ben-
drųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijų“ (Europos Sąjungos Taryba, 
2018) aiškiai cituotas SEU modelis, todėl tai turėtų būti įtraukta į nacionalines gaires. 
Apskritai į nacionalines programas turėtų būti įtraukti ir akademiniai, ir socialiniai, 
emociniai aspektai. Reikėtų mažiau dėmesio skirti akademinių temų skaičiui, o dau-
giau – mokymo kokybei, pavyzdžiui, skirti pakankamai laiko SEU integravimui į moky-
mo programas, nes įgyvendinimas užtrunka; palikti laiko mokinių ir mokytojų rato ir 
laisvoms diskusijoms, nes tai skatina tarpusavio santykius. Taip pat nacionaliniuose 
dokumentuose turėtų būti aiškiai nurodyti nacionaliniai mokinių SEU įgūdžių standar-
tai, kad būtų galima juos įvertinti ir pateikti bendroje nacionalinėje sistemo- 
je – šiuo metu tai atliekama kiekvienoje mokykloje atskirai, todėl vertinimo parame-
trai skiriasi.   

● Kurti nacionalinius mokymus pedagogams apie SEU ir SEU vertinimą. Moky-
mai turi tikti ir naujiems pedagogams (jie turi išklausyti tam tikrą valandų skaičių 
prieš pradėdami dirbti), ir jau dirbantiems pedagogams. Šiuo metu Švietimo minis-
terija siūlo profesinės kvalifikacijos kėlimo mokymus įvairiose srityse: jie daugiausia 
orientuoti į dalyko mokymą ir tik viena sritis gali būti susijusi su socialiniais ir emo-
ciniais aspektais. Ji vadinasi „Klasės darna ir valdymas“, konkretaus šios srities kursų 
turinio Švietimo ministerija dar aiškiai nenurodė. Taip pat svarbu pabrėžti, kad ten 
SEU tiesiogiai neminimas. Todėl siūloma, kad SEU būtų įtrauktas į šią mokymų sritį 
kaip privalomo mokytojų profesinio tobulėjimo modulis. Šių kursų dėstytojai turėtų 
būti SEU ekspertai, samdomi Švietimo ministerijos. 

● Pasiūlyti nacionalinius SEU ir SEU vertinimo kursus priešmokyklinio ugdymo 
mokytojams ir universitetų dėstytojams. Šiuo metu kai kurie universitetai siūlo 
tokius kursus, bet jie nėra privalomi. 

● Pasiūlyti nacionalinius mokymus apie SEU ir SEU vertinimą mokyklų vado-

ITALI
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vams regionuose ir provincijose. Šiuo metu mokyklų vadovai periodiškai susitinka 
aptarti tik administracinių bei vadybos klausimų, nacionalinių mokymų šalies mastu 
nėra.  Svarbu, kad vadovai išmanytų ne tik mokyklos adminstravimą, bet ir SEU.

● Kiekvienoje mokykloje išrinkti vieną ar keletą asmenų, kad institute ir minis-
terijoje atstovautų kaip SEU iniciatyvos vykdytojai. Pavyzdžiui, jie gali būti atsakingi 
už periodišką SEU pokyčių stebėjimą, visuotinio požiūrio skatinimą ir bendradarbia-
vimą su šeimomis. SEU atstovai gali organizuoti metinius formalius ar neformalius 
susitikimus su šeimomis, kad aiškiai iškomunikuotų tėvams SEU misiją, informuotų 
apie SEU svarbą, vykstančias iniciatyvas bei pokyčius. SEU atstovais gali būti mo-
kytojai, kurie tam paruošiami (tai mokyklos „čempionai“, kurie entuziastingai žiūri 
į SEU įgyvendinimą, turi specifinių žinių bei kompetencijų), ir / arba psichologai, 
kurie specializuojasi socialiniame ir emociniame ugdyme (jie turėtų keletą užduočių: 
stebėsenos, supervizijų vedimo, psicholginio palaikymo ir konsultacijų mokytojams 
bei mokiniams; jie taip pat turėtų būti atsakingi už privalomą socialinių ir emocinių 
kompetencijų vertinimą priimant naujus mokytojus, naudojant psichologines konsul-
tacijas bei psichologinius vertinimo įrankius / testus). 

● Nacionaliniu mastu kiekvienoje klasėje padidinti bendro planavimo ir bendro 
mokymo valandų skaičių, taip skatinant bendrą SEU veiklų planavimą ir įgyvendini-
mą mokykloje. Mokytojai turės daugiau galimybių įgyvendinti SEU veiklas, stebėti ir 
vertinti mokinių darbą kartu su kolega. 

● Mokyklų politika ir programos turėtų pabrėžti SEU svarbą mokiniams programos 
pradžioje. Be kitų veiklų, pedagogai ir kiti profesionalai, dirbantys su mokiniais, turėtų 
padėti jiems atpažinti savo socialinius ir emocinius įgūdžius, demonstruodami bazinių 
emocinių atpažinimą, įvardijimą ir valdymą. 

● Pripažinus SEU svarbą, reikia formuoti SEU skatinimo įgūdžius. Tai galima daryti 
kuriant programas, išteklius ir priemones, skirtas darbui su SEU įvairiuose konteks-
tuose, kaip tai pateikiama projekto metodiniame rinkinyje.

● Atsižvelgiant į konkrečius Ispanijos tyrimo rezultatus, vykdant naują programą 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas mokinių, gaunančių mažesnius įvertinimus, 
gebėjimų stiprinimui. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas savitvardos ir sociali-
nio sąmoningumo stiprinimui. 

● SEU ir kiti susiję kintamieji turi būti laikomi svarbia mokinių vystymosi dalimi. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas savivertei stiprinti, nes po 12 metų ji itin 
sumažėja. 

ISPANI
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Šioje dalyje pateikiamos bendrosios rekomendacijos, suformuluotos įgyvendinant 
projekto veiklas. Šios rekomendacijos skirtos skirtingiems švietimo sistemos lygiams – 
pradedant klase iki tarptautinio Europos lygmens. Jų centre – jaunas žmogus, moki-
nys, kurio mokymasis, teigiama raida ir gerovė yra pagrindiniai SEU tikslai. 

Bendrosios rekomendacijos, kaip stiprinti 
tvarų SEU mokyklose

Klasė

Mokykla

Regionas / Savivaldybė

Europos lygmuo

Valstybė

4 pav. SEU lygmenys ir 
susijusios politikos sritys
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KLASĖS LYGMUO:  
Prasmingos ir įvairialypės mokymosi patirtys saugioje ir įtraukiančioje mokymosi 
aplinkoje

KAIP SUKURTI SAUGIĄ IR ĮTRAUKIANČIĄ MOKYMOSI APLINKĄ?

Sukurti bendruosius klasės susitarimus ir elgesio lūkesčius
Bendrieji klasės susitarimai skatina pozityvų elgesį, pagarbų bendravimą ir aktyvų bendradar-
biavimą. Kuria pozityvaus elgesio normas ir norimus akademinius pasiekimus. Mokinių įtrauki-
mas kuriant susitarimus užtikrina jų dalyvavimą demokratiniame procese klasėje, bendruome-
nėje ir gyvenime. Turi būti atkreipiamas dėmesys į visus patyčių, priekabiavimo ir kitokių formų 
smurto atvejus, juos būtina iš karto sustabdyti. O teigiamas elgesys ir teigiamas pokytis visada 
turi būti pastebėtas ir paskatintas. 

Vadovautis įtraukiojo ugdymo nuostatomis
Kiekvienas vaikas turi pajusti SEU naudą. Mokinių poreikių įvairovės pripažinimas, tinkamos 
mokinio įsitraukimo į veiklą klasėje skatinimo formos turi būti prieinamos kiekvienam mokiniui. 
Mokytojai turi būti jautrūs mokinių individualiems ir specialiesiems poreikiams, visi įsitraukimo 
lygiai turi būti priimami.  

KAIP UŽTIKRINTI PRASMINGAS IR ĮVAIRIALYPES MOKYMOSI PATIRTIS?

Suderinti mokymosi tikslus su mokymo, mokymosi ir vertinimo praktikomis. 
Siekiant tobulinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, mokymosi tikslai turi būti 
suderinti su efektyviais mokymo metodais, kurie suteikia mokiniams turtingą mokymosi patirtį 
ir sudaro galimybes patiems vertinti savo pažangą. Tokie mokymo metodai stiprina mokinių 
socialinius ir emocinius įgūdžius.  

Vykdant kasdienes vertinimo veiklas pamokose teikti pirmenybę formuojamajam, o ne 
apibendrinamąjam vertinimui. 
Efektyvus vertinimas klasėje turėtų orientuotis į: mokinių skatinimą įsitraukti į mokymosi tikslų 
kūrimą, sudaryti sąlygas mokiniams parodyti tai, ką išmoko, teikti grįžtamąjį ryšį, kuris skatina 
tolesnį mokymąsi, sudaryti galimybes vertinti savo pažangą, bendraklasius ir klasę (William, 
2011). 

Daugiau praktinių patarimų ir priemonių, kaip sukurti rūpestingą
aplinką ir kurti turtingą mokymosi aplinką klasėje pateikta
projekto „Mokymasis būti“ parengtame metodiniame 
rinkinyje (nuoroda).
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MOKYKLOS LYGMUO: 
Kurti ir puoselėti SEU palankią mokyklos kultūrą 

KAIP MOKYKLOS GALI KURTI SEU PALANKIĄ IR VERTINANČIĄ KULTŪRĄ?

Puoselėti vertybes, kurios skatina socialinį ir emocinį jaunų žmonių ir suaugusiųjų augimą.  
Mokyklos vizija ir vertybės turėtų aiškiai remtis socialiniais ir emociniais požymiais. Mokyklų 
vadovai yra tie, kurie komunikuoja savo viziją bendruomenei ir įsitikina, kad visi ją supranta 
tinkamai. 

Įgyvendinti mokyklos viziją
Kai mokyklos vizija ir vertybės tampa „matomomis“ kasdieniame mokyklos gyvenime ir didelis 
dėmesys skiriamas veikloms, skatinančioms mokinių socialines ir emocines kompetencijas, 
tada galima tikėtis sėkmės. Toliau nurodyti svarbūs žingsniai:  

● Peržiūrint ir derinant su visais bendruomenės nariais (tarp jų ir mokiniais, aptarnaujančiu 
personalu ir partneriais) bendrą elgesio kodeksą, nustatomi aiškūs elgesio lūkesčiai moki-
niams ir mokyklos personalui. 
● Mokyklos direktorius supranta ir išreiškia SEU svarbą bendruomenei. 
● Visos mokyklos bendruomenės įtraukimas į SEU plėtojimą. Mokyklos ir šeimos partnerys-
tės formavimas kuriant aiškius susitarimus dėl šeimų dalyvavimo ugdymo procese; mokinių 
ir visos mokyklos bendruomenės įtraukimas priimant sprendimus. 
● Sudaryti mokiniams galimybes praktikuoti SEU įgūdžius kasdienėse veiklose klasėje, 
dalyvauti ilgalaikėse SEU programose, mokyklos renginiuose, atliekant projektines užduotis, 
mokymąsi tarnaujant bendruomenėje, dalyvaujant priimant sprendimus mokykloje, popa-
mokinėje veikloje / neformaliame švietime, vertinime ir refleksijos praktikose. 
● Efektyvios SEU programos ir veiklos turėtų atitikti NAKA (angl. SAFE) modelį: būti Nuo- 
seklios, veiklos planuojamos ir vykdomos nuosekliai, Aktyvios, veiklose turi aktyviai dalyvau-
ti mokiniai, Koncentruotos, specialiems gebėjimams ugdyti planuojamos tikslingos veiklos, 
Aiškios, veiklų tikslai ir tikėtini rezultatai aiškiai įvardijami (Durlak, Weissberg, Dymnicki, & 
Taylor, 2011; Taylor, Oberle, Durlak, & Weissberg, 2017). 
● Koordinuoti SEU veiksmus ir bendruomenės narių atsakomybes mokykloje. Paskirti atsa-
kingus asmenis, susitarti dėl atsakomybių formuojant SEU komandą. 
● Mokyklos personalo kompetencijų tobulinimas koordinuojant ir įgyvendinant SEU. 

Apmąstyti kasdienes praktikas
Mokyklos turėtų siekti tapti savarankiškai tobulėjančiomis sistemomis, kurios indentifikuoja 
iššūkius ir nedelsdamos reaguoja skatindamos profesionalias diskusijas apie būdus, kurie gali 
pasitarnauti mokinių, mokytojų ir kitų bendruomenės narių socialiniam ir 
emociniam augimui. Naudingos praktikos: mokytojų vienas kito 
stebėjimas, „mokymosi draugai“, savirefleksijos grupės, mokyklų 
klimato tyrimai ir kt.  

Bendradarbiauti ir švęsti sėkmę 
Net jei pergalė maža, kiekvienas sėkmės paminėjimas stiprina 
bendruomenės pasitikėjimą savimi, motyvaciją ir įkvepia 
tobulėti. Komunikavimas apie SEU sėkmes vietos 
bendruomenėje ir už jos ribų gal padėti geriau 
įtraukti mokinių šeimas ir užmegzti naujas ir 
prasmingas partnerystes. Nuolatinis bendravimas 
įvairiais būdais padeda išlaikyti entuziazmą. 



42
NACIONALINIS LYGMUO: 
Įtraukti socialines ir emocines kompetencijas į bendrąsias ugdymo programas, 
nustatyti reikalavimus, susijusius su mokytojo socialinėmis ir emocinėmis kompe-
tencijomis. 

KAIP NACIONALINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJOS GALI PRISIDĖTI PRIE SEU?

 Užtikrinti, kad SEU taptų matomas nacionaliniuose teisės aktuose 
● Aiškus socialinių ir emocinių kompetencijų išskyrimas bendrosiose programose yra svarbi 
žinutė švietimo bendruomenei, suteikianti SEU reikšmę formaliame švietime.  
● Pertvarkyti dabartinę vertinimo sistemą taip, kad ji orientuotųsi į vertinimą, skatinantį 
mokytis, grįstą mokinių savęs vertinimu, proceso stebėjimu, mokytojų gebėjimu efektyviai 
atlikti savo vaidmenį, nuosekliu išoriniu ir vidiniu mokyklos veiklos vertinimu.                    

Apsaugoti klasės vertinimą nuo negatyvaus testavimo ir mokyklų reitingavimo poveikio

Plėtoti veiklas, skatinančias mokytojų profesinį augimą
● Įtraukti SEU į mokytojų rengimo programas aukštosiose mokyklose.
● Nustatyti konkrečius pedagogų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo reikalavimus siejant su į 
socialinėmis ir emocinėmis kompetencijomis. 

Stebėti SEU įgyvendinimą valstybiniu lygiu
Planuojant efektyvią švietimo politiką nacionaliniu lygiu turėtų būti stebimi visi su SEU įgyven- 
dinimu susiję veiksniai, tokie kaip mokinių pasiekimai, patyčių atvejai, fizinė ir emocinė sveika-
ta, pasitenkinimas gyvenimu ir kt. 

Skatinti SEU palaikant sektorių bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu
Norint didinti SEU pridėtinę vertę nacionaliniu lygiu, būtina užmegzti partnerystę tarp įvairių 
suinteresuotų šalių: mokyklų, universitetų, sveikatos ir socialinių tarnybų, teisėsaugos ir 
nevyriausybinių organizacijų. Pasinaudojus suinteresuotų šalių patirtimi galima pagerinti SEU 
įgyvendinimą ir tvarumą mokyklose. 

SAVIVALDYBIŲ LYGMUO: 
SEU iniciatyvų stebėsena ir palaikymas

KAIP VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS GALĖTŲ STIPRINTI SEU ĮGYVENDINIMĄ 
MOKYKLOSE?

Koordinuoti ir palaikyti mokyklų pastangas įgyvendinti SEU
Organizuoti mokymus mokytojams, sudaryti galimybes mokykloms gauti finansinę paramą 
įgyvendinant SEU formaliame ugdyme ir popamokinėse veiklose, teikti psichologines paslau-
gas vaikams ir suaugusiesiems, skatinti mokyklų bendradarbiavimą ir palaikyti mokyklų tinklo 
formavimą, skatinti bendradarbiavimą su kitais partneriais ir suinteresuotomis šalimis. Tai tik 
nedaugelis pavyzdžių, kaip rajonų valdžios institucijos galėtų prisidėti skatinant ir palaikant SEU 
mokyklose. 

Stebėti SEU įgyvendinimą siekiant pagerinti mokymosi kokybę
Rinkdamos duomenis ir stebėdamos klimatą mokyklose, patyčių atvejus, mokinių įsitraukimą ir 
motyvaciją bei kitus SEU rodiklius, regionų valdžios institucijos gali padėti mokykloms tobulinti 
SEU praktiką.  

Skatinti tarpsektorinį bendadarbiavimą dėl SEU
Skatinti vietos mokyklų, sveikatos įstaigų, socialinių tarnybų, teisėsaugos, NVO ir privataus 
sektoriaus bendradarbiavimą, siekiant padidinti SEU poveikį. Koordinuoti vietos veiksmus vaikų 
ir jaunų žmonių socialinio ir emocinio vystymosi labui.
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EUROPOS LYGMUO: 
Skatinti „LifEComp“ modelio įgyvendinimą, stiprinti tarptautinius tinklus ir remti 
bendradarbiavimą.

Skatinti socialinių ir emocinių kompetencijų radimąsi Europos darbotvarkėje:  
● Skatinti ES valstybes nares švietimo sistemose integruoti naująjį „LifEComp“ modelį, skirtą 
asmeninėms, socialinėms ir mokėjimo mokytis kompetencijoms. 
● Raginti valstybes nares kurti instrumentus ir stebėti SEU rodiklius.
● Bendradarbiauti su PISA, ICCS, HBSC ir kitomis tarpautinius tyrimus vykdančiomis organi-
zacijomis, siekiant geriau suprasti SEU ir jo vertinimą.  
● Formuoti Europos ekspertų darbo grupes, siekiant tobulinti politiką ir praktiką, susijusią 
su SEU.  

Remti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja praktika SEU srityje Europoje  
(„Erasmus+“ projektai ir kt.):

● Tarptautiniai tyrimų ir studijų projektai;
● Bendradarbiavimo ir plėtros projektai;
● Valstybėse narėse remti mokyklų politikos reformas;
● Remti tarptautinius tinklus, dirbančius SEU srityje. 



44

Projektas „Mokymasis būti“ tai mokymosi kelionė, kuri padėjo projekto partneriams 
aktualizuoti ir stiprinti SEU palankią mokymo ir mokymosi praktiką savo šalių moky-
klose. Remiantis šia patirtimi, galima išryškinti keletą pasiūlymų dėl galimų tolesnių 
veiksmų: 

UŽTIKRINTI TVARŲ SEU ĮGYVENDINIMĄ
Norint užtikrinti tvarų SEU įgyvendinimą mokyklose, reikia papildomų pastangų. Tai 
gali apimti veiksmus skirtingais lygiais, skirtus SEU įgyvendinimo sąlygoms gerinti 
(nacionalinės programos rengimas, reikalavimai mokykloms, gairės ir kiti teisės aktai), 
SEU palaikančios mokyklos kultūros skatinimas bei pedagogų ir mokyklų vadovų 
profesinių įgūdžių tobulinimas. Mokyklų vadovai (direktoriai ir jų komandos) atlieka 
lemiamą vaidmenį sėkmingai įgyvendinant SEU. Todėl tolesni veiksmai turėtų būti 
sutelkti į jų kompetencijų tobulinimą koordinuojant SEU, valdant savo komandas, 
skatinant mokyklos ir bendruomenės bendradarbiavimą, stebint mokymo kokybės ir 
mokymosi praktikų įgyvendinimą mokykloje.

SEU ĮTRAUKIMAS Į BENDRĄSIAS PROGRAMAS
Svarbus žingsnis siekiant užtikrinti SEU tvarumą – integruoti SEU į nacionalines ben-
drąsias programas. Siekiant užtikrinti socialinio ir emocinio ugdymo tęstinumą, ben-
drosios programos turi apimti aiškius ir pagal raidos tarpsnius tinkamus mokymosi 
tikslus. Taip pat jos turi apimti reikalavimus dėl valandų skaičiaus, mokymosi metodų, 
vertinimo principų ir kitų SEU įgyvendinimo mokykloje gairių. 

SUAUGUSIŲJŲ SEU
Suprantama, kad mokytojai negali mokyti to, ko patys nesimokė. Todėl labai svarbu 
sudaryti galimybes ir sukurti naujus būdus pedagogams tobulinti savo socialines ir 
emocines kompetencijas. SEU programos, skirtos suaugusiesiems, turėtų orientuotis 
tiek į mokytojų profesinį efektyvumą, tiek į jų gerovę darbe, tokiu būdu prisidėti prie 
SEU palaikančios kultūros puoselėjimo. 

IŠPLĖSTI TYRIMŲ METODIKAS: KIEKYBINIUS IR KOKYBINIUS TYRIMUS  
DERINTI TARPUSAVYJE: 
Paprastas ir trumpas PRE- ir POST- tyrimo modelis turi trukūmų fiksuojant svarbius 
socialinio ir emocinio ugdymo rezultatus. Nagrinėjant SEU poveikį tikslingiau būtų 
apjungti kiekybinio ir kokybinio tyrimų metodus. Turėtų būti skatinami ilgalaikiai tyri-
mai, naudojant įvairius metodus, kuriant ir testuojant SEU programas, skirtas moky-
tojams, mokiniams ir mokyklų administratoriams. 

KURTI SEU STEBĖSENOS SISTEMAS
Reikėtų imtis papildomų veiksmų kuriant ir įgyvendinant vertinimo sistemas, kurios 
stebėtų SEU rodiklius savivaldybių / rajonų ir nacionaliniu lygmenimis. Tai gali būti 
mokyklų vertinimo tvarkos kūrimas, vertinimo instrumentų, skirtų SEU įgyvendinimo 
stebėsenai, kūrimas. 

Pasiūlymai ateities veikloms
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